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1-1.OBSERVERA

Om denna instruktionsbok
Orientering

Symboler och displayer
Symboler
i instruktionsboken
Symbol

Det snabbaste sättet att hitta information om ett speciellt ämne eller
funktion är att söka i det alfabetiska
registret.

Säkerhetsåtgärder som
måste iakttas för att undvika risken för skador för dig
själv och andra, såväl som
svåra skador på bilen.

Vi rekommenderar att du läser igenom det första kapitlet för att skaffa
dig en inledande översikt över bilen.

Andra informationskällor
En auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan
verkstad med motsvarande
kvalifikationer och utrustning
En auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning svarar gärna
på dina frågor.

Innebörd

Åtgärder som kan vidtas i
syfte att skydda miljön.
”...”

Texter på display i bilen för
att välja funktioner.

›...‹

Kommandon i röststyrningssystemet.

››...‹‹

Respons från röststyrningssystemet.

Åtgärder
Åtgärderna som ska utföras visas i
en numrerad lista. Stegen måste följas i ordningsföljd.
1 Första åtgärd.
2 Andra åtgärd.
Listor
Alternativ och listor på funktioner utan någon särskild ordningsföljd visas som punktlistor:
• Första alternativ.
• Andra alternativ.
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Symbol på komponenter och
enheter
Den här symbolen på en komponent i bilen indikerar att ytterligare
information om komponenten finns i
bilens instruktionsbok.

Den här instruktionsboken beskriver
samtliga modeller samt all nationell
utrustning och specialutrustning
som finns tillgänglig för modellserien. Av den anledningen kan den
här instruktionsboken innehålla beskrivningar och bilder av utrustning
och funktioner som inte finns i din
bil, till exempel på grund av vald
specialutrustning eller specifikationer för försäljningslandet.
Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system.
Följ tillämpliga lagar och regelverk
vid användning av motsvarande
funktioner och system.
Om viss utrustning eller vissa modeller inte beskrivs i den här instruktionsboken, se medföljande tilläggsmanualer.

Tillverkningsdatum
Tillverkningsdatum för din bil återfinns längst ner på dörrstolpen vid
förardörren.
Tillverkningsdatum definieras som
kalendermånaden och kalenderåret
när karossen och drivlinan ihopmonteras och fordonet körs eller flyttas
från produktionslinjen.

Status för instruktionsboken
Allmänt
Löpande utveckling säkerställer höga nivåer av säkerhet och kvalitet
för bilen. I sällsynta fall kan din bil
därför skilja sig från informationen
som lämnas här.
Gäller Australien/
Nya Zeeland: allmänt
Observera följande när du läser den
här instruktionsboken: vi eftersträvar
kontinuerlig och pågående utveckling i syfte att säkerställa att våra fordon fortsätter att ge uttryck för den
högsta nivån av kvalitet och säkerhetsnormer. Eftersom ändringar i
konstruktionen av såväl fordon som
tillbehör kan introduceras när som
helst kan utrustningen i din bil variera från vad som beskrivs i den här
instruktionsboken. Av samma anledning är det också omöjligt att garantera att samtliga beskrivningar är
fullständigt rättvisande.
Vi ber dig därför ha förståelse för att
Toyota inte kan beakta rättsliga anspråk baserade på avvikelser mellan data, bilder och beskrivningar i
den här instruktionsboken och utrustningen i din bil. Observera även
att vissa delar av tillvalsutrustningen
som beskrivs i den här instruktionsboken inte finns tillgängliga för australiska modeller på grund av begränsningar genom regelverk för
konstruktion i Australien och andra
krav.
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Utrustning i bilen
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Kontakta din verkstad som gärna informerar.

Underhåll och reparationer
VARNING

Din egen säkerhet
Avsedd användning
Se till att du följer följande när du använder bilen:
• Bilens instruktionsbok
• Information om bilen. Ta inte bort
dekaler.
• Bilens tekniska data
• Tillämpliga lagar och säkerhetsnormer i det land där bilen används.
• Bilens handlingar och juridiska
dokument.
Garanti
Din bil är tekniskt konstruerad för de
driftsförhållanden och krav för typgodkännande i det land dit bilen
först levererades – överensstämmelseförklaring. Om din bil ska användas i ett annat land kan den behöva anpassas till andra driftsförhållanden och godkännandekrav som
eventuellt råder. Om din bil inte uppfyller godkännandekraven (homologation) i ett visst land kan du inte
ställa garantianspråk beträffande din
bil där. En auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer och utrustning kan
lämna ytterligare information.

Arbete som utförs felaktigt av bilens
lackade ytor kan orsaka funktionsstörning i radarsensorerna vilket innebär
en säkerhetsrisk. Detta kan medföra
fara för olyckor eller skada på egendom. Lackreparation eller reparation
av lackering på stötfångarna på
modeller med radarsensorer ska
endast utföras en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer och
utrustning.

Den avancerade tekniken i din bil,
exempelvis de allra senaste materialen och den högpresterande elektroniken, kräver lämpliga metoder
för underhåll och reparation.
Följaktligen rekommenderar Toyota
att motsvarande arbeten utförs av
Toyota. Om du väljer en annan specialiserad verkstad rekommenderar
Toyota att du anlitar någon som utför
underhålls- och reparationsarbeten
enligt Toyotas specifikationer med
lämpligt utbildad personal. I den här
instruktionsboken avses anläggningar av den här typen som ”annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning”.
Om sådan arbete, exempelvis underhåll och reparationer, utförs av
icke-sakkunnig personal kan det leda till följdskador och därför utgöra
en säkerhetsrisk.
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Delar och tillbehör
Toyota rekommenderar att delar och
tillbehör som är särskilt godkända
för ändamålet av Toyota används.

Säkerheten och förenligheten hos
dessa produkter i samband med
Toyota-fordon har kontrollerats av
Toyota.
Toyota åtar sig produktansvaret för
genuina delar och tillbehör från
Toyota. Toyota tar inget ansvar för
produkter som delar eller tillbehör av
något slag som inte är godkända.
Toyota har inte möjlighet att bedöma
lämpligheten för varje enskild extern
produkt för användning i Toyota-fordon utan att säkerheten riskeras.
Lämpligheten kan inte heller säkerställas om ett officiellt tillstånd har utfärdats för produkten i ett enskilt
land. Provningar som utförs för sådana tillstånd kan inte alltid täcka in
alla driftsförhållanden för Toyota-fordon, varför somliga av dessa är otillräckliga.

Dataminne
Allmänt
Ett antal elektroniska styrenheter är
installerade i din bil. Elektroniska
styrenheter behandlar data som tas
emot från bilens sensorer, exempelvis genererar själva eller utväxlas
mellan varandra. Vissa styrenheter
är nödvändiga för att bilen ska kunna fungera på säkert sätt eller ge assistans under körning, till exempel
förarstödssystem. Dessutom underlättar styrenheterna komfort- eller infotainmentfunktionerna.
Information om data som sparas eller utväxlas kan erhållas från Toyota,
exempelvis i en separat broschyr.
Personlig identifikation
Varje fordon har ett unikt chassinummer (VIN). Beroende på land
kan en fordonsägare identifieras
med hjälp av bilens chassinummer,
registreringsplåten och relevanta
myndigheter. Det finns även andra
sätt att spåra data som samlas in
i bilen tillbaka till föraren eller bilägaren, t.ex. via det Toyota Supra
Connect-konto som används.
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Du bör be Toyota om rekommendation av delar och tillbehör i original
från Toyota, eller andra av Toyota
godkända produkter samt expertrådgivning i alla frågor i detta avseende.
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Uppgiftsskyddslagar
Enligt gällande uppgiftsskyddslagar
har bilanvändare vissa rättigheter
som de kan hävda gentemot Toyota
eller företag som samlar in eller behandlar deras personuppgifter.

Bilägaren kan få uppgifterna sparade i bilens utläsningsfunktion av en
auktoriserad Toyota-återförsäljare
eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning, eventuellt
mot en avgift.

Bilanvändare har obegränsad rätt
att erhålla kostnadsfri information
från företag eller organisationer som
lagrar deras personuppgifter.

OBD-uttaget för omborddiagnos,
som krävs enligt lag, används till att
utläsa bilens data.

Sådana kan vara:
• Toyota.
• Auktoriserade Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstäder eller
andra verkstäder med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
• Annan tillförlitlig bilverkstad eller
annan kvalificerad verkstad.
• Tjänsteleverantörer

Rättsliga krav beträffande
utlämnande av uppgifter

Bilanvändare kan begära information om vilka personuppgifter som
har lagrats, vad de används till och
varifrån de har kommit. Bevis på
äganderätt eller användning krävs
för att få inhämta sådan information.
Rätten till information omfattar också
information om uppgifter som har
överförts till andra företag eller organ.
Se integritetspolicyn på Toyotas
webbplats. Denna integritetspolicy
innehåller information om rätten att
få uppgifter raderade eller korrigerade. På Toyotas webbplats finns företagets kontaktuppgifter och även till
företagets dataskyddsansvarige.

Toyota är skyldig att, i enlighet med
gällande lag, tillhandahålla data som
företaget har lagrat till myndigheterna. De uppgifter som krävs tillhandahålls enbart i specifika fall, t.ex.
för att utreda brott.
I enlighet med gällande lag är statliga myndigheter berättigade att själva utläsa uppgifter från bilen för ett
specifikt fall. Information kan utläsas
via krockkuddens styrenhet, exempelvis i syfte att belysa omständigheterna vid en olycka.
Driftsdata i bilen
Styranordningar behandlar data så
att bilen kan köras.
Dessa data omfattar exempelvis:
• Statusmeddelanden för bilen och
dess enskilda komponenter, t.ex.
hjulens rotationshastighet, hjulhastighet, fartminskning, sidoacceleration, indikator för fastspända bilbälten.
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• Omgivningsförhållanden, t.ex.
temperatur, signaler från regnsensor.
Data behandlas enbart tillfälligt inom
själva bilen. Data lagras inte efter att
bilen har stängts av.

Sådan information dokumenterar
generellt tillståndet hos en komponent, ett system eller dess omgivning, t.ex.:
• Driftstillståndet i systemkomponenter, t.ex. vätskenivåer, lufttryck
i däcken, batteriers laddningsnivå.
• Funktionsstörningar och fel i viktiga systemkomponenter, t.ex. belysning och bromsar.
• Reaktion från bilen på speciella
körsituationer, t.ex. utlösning av
en krockkudde, aktivering av bilens antisladdsystem.
• Information om händelser som orsakat skada på bilen.
Data behövs så att styrenheterna
kan utföra sina respektive funktioner. Data används också i syfte att
detektera och korrigera funktionsstörningar, och bidrar till att Toyota
kan optimera bilens funktioner.

Merparten av dessa data är endast
tillfälliga och behandlas inom själva
bilen. Endast en liten del av dessa
data lagras i händelse- eller felminnen i respons till specifika omständigheter.
När underhållsarbeten utförs, t.ex.
reparationer, garantiarbeten och åtgärder för kvalitetssäkring, kan den
tekniska informationen utläsas från
bilen tillsammans med bilens VINnummer.
En auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kan utläsa
informationen. OBD-uttaget för omborddiagnos, som krävs enligt lag,
används till att utläsa bilens data.
Uppgifterna insamlas, behandlas
och används av relevanta organisationer inom servicenätverket. Uppgifterna dokumenterar bilens tekniska tillstånd och bidrar till att lokalisera fel i enlighet med garantiåtaganden och kvalitetsförbättring.
Dessutom är Toyota skyldig att uppfylla kraven för produktövervakning
enligt lagen om produktansvar. För
att uppfylla denna skyldighet behöver Toyota tekniska data från bilen.
Data från bilen kan också används
till att kontrollera garantianspråk från
kunden.

1

OBSERVERA

Elektroniska delar, t.ex. styrenheter
och bilens nycklar innehåller komponenter som lagrar teknisk information. Information om bilens tillstånd,
belastning på komponenter, underhållsbehov, händelser eller fel kan
lagras temporärt eller permanent.
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Bilens fel- och händelseminnen kan
nollställas när en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer och utrustning utför reparation eller underhåll.
Dataregistrering och
dataöverföring till bilen
Allmänt
Beroende på bilens utrustning kan
följande komfortinställningar och individuella inställningar lagras i bilen
och ändras eller nollställas när som
helst.
Dessa omfattar exempelvis:
• Inställningar av körställning.
• Inställningar av hjulupphängning
och klimatkontroll.
Vid behov kan data importeras till bilens underhållnings- och kommunikationssystem, t.ex. via en smartphone.
Beroende på bilens utrustning omfattar sådana data:
• Multimediadata, såsom musik, filmer eller foton för uppspelning i
ett integrerat multimediasystem.
• Adressbok för användning i anslutning till ett integrerat handsfree-system eller integrerat navigationssystem.
• Registrerade navigationsdestinationer.

• Data för användning av internettjänster.
Dessa data kan lagras lokalt i bilen
eller hämtas från en enhet som has
varit ansluten till bilen, t.ex. smartphone, USB-minne eller MP3-spelare. Om dessa data lagras i bilen kan
de raderas när som helst.
Dessa data överförs till tredje part
endast på uttrycklig begäran vid användning av onlinetjänster. Överföringen är beroende av de inställningar som valts för att använda tjänsten.
Integrering av mobila enheter
Beroende på utrustningen kan mobila enheter som är anslutna till bilen,
t.ex. smartphones, styras via bilens
reglage.
Ljud och bilder från den mobila enheten kan spelas upp och visas genom multimediasystemet. Viss information överförs samtidigt till den
mobila enheten. Beroende på typen
av integration omfattar detta exempelvis positionsdata och annan generell information om bilen. Det optimerar sättet på vilket valda appar,
t.ex. navigation eller uppspelning av
musik, fungerar.
Ingen annan samverkan förekommer mellan den mobila enheten och
bilen, t.ex. aktiv åtkomst till fordonsdata.

1-1. OBSERVERA

Hur data behandlas bedöms av leverantören av den specifika appen
som används. Antalet möjliga inställningar beror på respektive app och
den mobila enhetens operativsystem.
Tjänster

Om bilen har en trådlös internetuppkoppling kan data utbytas mellan bilen och andra system. Den trådlösa
internetuppkopplingen etableras via
en sändar- och mottagarenhet i bilen eller via personliga mobila enheter som tagit med in i bilen, t.ex.
smartphones. Denna trådlösa nätverksuppkoppling gör att ”onlinefunktioner” kan användas. Dessa
omfattar onlinetjänster och appar
som levereras av Toyota eller av andra leverantörer.
Tjänster från Toyota
Beträffande onlinetjänster från
Toyota beskrivs relevanta funktioner
på lämplig plats, t.ex. bilens instruktionsbok eller tillverkarens webbplats. Tillämplig juridisk information
rörande dataskydd tillhandahålls
även. Personuppgifter kan komma
att användas för att utföra onlinetjänster. Personuppgifter utväxlas
över säker anslutning, t.ex. Toyotas
för detta ändamål inrättade IT-system.

Tjänster från andra leverantörer
När du använder onlinetjänster från
andra leverantörer ansvarar respektive leverantör för sådan tjänst och
omfattas av villkoren för deras integritetspolicy. Toyota har ingen kontroll över innehållet som utväxlas när
dessa tjänster används. Information
om sättet på vilket personuppgifter
insamlas och används avseende
tjänster från tredje part kan omfattningen av och syftet med sådana
data erhållas från respektive serviceleverantör.
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Allmänt

All insamling, behandling och användning av personuppgifter, förutom vad som behövs för att tillhandahålla tjänsterna, måste alltid vara
grundat på rättsligt tillstånd, avtalad
överenskommelse eller medgivande. Det är också möjligt att aktivera eller inaktivera dataanslutningen
som helhet. Undantaget från detta
är funktioner och tjänster som krävs
i lag, t.ex. system för nödanrop.
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Lagstadgat system för
nödanrop
Princip
Det obligatoriska nödanropssystemet eCall ger möjlighet till manuella
eller automatiska nödanrop om exempelvis en olycka har inträffat.
Nödanropen besvaras hos larmcentralen.
Allmänt
För information om bilens lagstadgade 112-baserade nödanropssystemet eCall, dess användning och
funktioner, se sidan 336.
Det 112-baserade nödanropssystemet eCall är en offentlig tjänst av allmänt intresse och kostnadsfritt.
Om en svår olycka inträffar aktiveras
det lagstadgade nödanropssystemet
eCall automatiskt via sensorer i bilen som standard. Det utlöses även
automatiskt om bilen är utrustad
med ett intelligent nödanropssystem, som inte fungerar i händelse av
en svår olycka.
Det lagstadgade nödanropssystemet eCall kan även utlösas manuellt
som så krävs.
Om ett kritiskt systemfel uppstår
som inaktiverar det lagstadgade nödanropssystemet eCall tar passagerarna i bilen emot en varning, se sidan 337.

Information om databehandling
Det lagstadgade nödanropssystemet eCall behandlar personuppgifter
enligt följande förordningar:
• Personuppgiftsskydd: Europaparlamentets och rådets förordning
2016/679/EU.
• Personuppgiftsskydd: Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/58/EC.
Personuppgifter behandlas enbart i
syfte att överföra eCall-nödanrop till
det standardiserade europeiska
larmnumret 112.
SIM-kort
Det lagstadgade nödanropssystemet eCall fungerar med mobil kommunikation via SIM-kortet som är installerat i bilen. SIM-kortet är inte
permanent anslutet till det mobila telefonnätverket utan är enbart anslutet så länge nödanropet är aktivt.
Typer av data och respektive
mottagare
Det lagstadgade nödanropssystemet eCall kan bara samla in och behandla följande uppgifter:
• Bilens chassinummer (VIN) för
snabb identifiering av bilen, t.ex.
modellen.
• Fordonstyp, t.ex. personbil.
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Myndigheterna i regionen där nödanropet eCall genomfördes fastställer vilket samordningscenter för
räddningsinsatser som ska ta emot
och behandla det lagstadgade nödanropet.

Dataflöde, konfiguration
Det lagstadgade nödanropssystemet eCall säkerställer att data som
finns i systemets minne inte kan bli
tillgängliga utanför systemet innan
ett nödanrop är utlöst.
Data som samlas in för det lagstadgade nödanropssystemet eCall lagras enbart i bilen och skickas till
samordningscentret för räddningsinsatser när ett nödanrop utlöses.
Det lagstadgade nödanropssystemet eCall säkerställer att uppgifterna inte kan spåras och att ingen permanent spårning äger rum under
normal drift.
Det lagstadgade nödanropssystemet eCall säkerställer att uppgifter i
det interna systemets minne raderas
automatiskt och löpande.
Uppgifter som hänför sig till bilens
läge skrivs över kontinuerligt i det interna systemets minne så att de tre
sista lägena där bilen befunnit sig,
som behövs för att systemet ska
fungera på rätt sätt, alltid är tillgängliga, men inte mer.
Dataloggen över aktiviteter i det lagstadgade nödanropssystemet eCall
behålls inte längre än nödvändigt för
att hantera nödanropet eCall, och
under inga omständigheter längre
än 13 timmar efter det att nödanropet eCall utlöstes.
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• Typ av drivmedel, t.ex. bensin eller diesel, för att bedöma riskerna
som är involverade i räddningsaktionen, t.ex. bränsleorsakad
brandrisk.
• Bilens position vid olyckstillfället,
de senaste tre platserna samt bilens körriktning för att kunna lokalisera bilen snabbare om den exempelvis befinner sig på mycket
komplicerad ruttsektion.
• Loggfil för automatisk aktivering
av systemet samt tidsstämpel.
• Kontrollinformation som informerar räddningstjänsten exempelvis
huruvida nödanropet utlöstes automatiskt eller manuellt.
• Tidsstämpel för att kunna bedöma tiden för olyckan i syfte att optimera larmcentralens räddningsplan.
• Körriktningen behövs exempelvis
för att fastställa vilken sida av en
motorväg bilen befinner sig.
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Rättigheter för individer som
påverkas av databehandling
Individer som påverkas av databehandling, t.ex. bilens ägare, har rätt
att få tillgång till uppgifterna och kan
begära att uppgifter som gäller honom eller henne som inte behandlas
i enlighet med lagstadgade regler
korrigeras eller blockeras enligt behov. Varje gång som personuppgifter korrigeras, raderas eller blockeras enligt dessa regler måste de
tredje parter till vilka personuppgifterna överfördes informeras, förutsatt att det kan göras till en rimlig
kostnad.
Individen som påverkas av databehandling har rätt att klaga hos tillämpligt dataskyddsorgan om han
eller hon anser att hans eller hennes
rättigheter har kränkts genom att
personuppgifterna har behandlats.
Kontakta en auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller Toyota-verkstad,
eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer beträffande frågor om åtkomsträttigheter.
Automatiskt system för
nödanrop
Princip
Det automatiska nödanropssystemet ger möjlighet till manuella eller
automatiska nödanrop om exempelvis en olycka har inträffat.

Nödanropen besvaras av en av
Toyota utsedd larmcentral.
Förutom det automatiska nödanropssystemet finns det lagstadgade
nödanropssystemet eCall i bilen och
är aktivt beroende på situationen.
Bilens ägare har rätt att använda antingen det automatiska nödanropssystemet eller det lagstadgade nödanropssystemet eCall.
För information om användningen
av det automatiska nödanropssystemet och dess funktioner, se
sidan 336.
Rättslig grund
Det automatiska nödanropssystemet behandlar personuppgifter enligt följande förordningar:
• Personuppgiftsskydd: Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EC.
• Personuppgiftsskydd: Europaparlamentets och rådets direktiv
2002/58/EC.
Avtalet för Toyota Supra Connect
som slutits med avseende på denna
funktion, såväl som tillämpliga lagar,
eller förordningar och direktiv från
Europaparlamentet och Europeiska
rådet utgör den rättsliga grunden för
aktivering av och funktion för det
lagstadgade nödanropssystemet.
De relevanta förordningarna och direktiven styr skyddet av individer avseende behandling av personuppgifter.
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Det automatiska nödanropssystemet behandlar personuppgifter i enlighet med EU-direktiv om skydd av
personuppgifter.
Det automatiska nödanropssystemet behandlar personuppgifter enbart med bilägarens medgivande.

SIM-kort
Det lagstadgade nödanropssystemet eCall fungerar med mobil kommunikation via SIM-kortet som är installerat i bilen. SIM-kortet loggas
permanent i mobiltelefonens nätverk
för snabb anslutning. Data sänds till
Toyota i händelse av en nödsituation.
Kvalitetsutveckling
Toyota använder också data som
skickats som ingående i ett nödanrop för utveckling av produkten och
servicekvaliteten.

Positionsbestämning
Det är bara leverantören av mobiltelefonnätverket som kan bedöma bilens position baserat på placeringen
av mobiltelefonmasterna. Nätverksoperatören kan inte länka bilens
VIN-nummer till telefonnumret för
det installerade SIM-kortet. Det är
bara Toyota som kan länka bilens
VIN-nummer till telefonnumret för
det installerade SIM-kortet.
Loggdata för nödanrop
Loggdata för nödanrop lagras i bilens minne. Äldsta loggdata raderas
regelbundet. Loggdata innehåller
exempelvis information om när och
var ett nödanrop gjordes.
I exceptionella fall kan loggdata utläsas från bilens minne. Loggdata kan
oftast enbart utläsas med ett domstolsbeslut samt om motsvarande
enhet är direkt ansluten till bilen.
Automatiskt nödanrop
Systemet är konstruerat så att ett
nödanrop utlöses automatiskt som
följd av en olycka av en viss allvarlighet, som detekteras av sensorerna i bilen.

1
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Det automatiska nödanropssystemet och andra tjänster med ytterligare fördelar kan endast behandla
personuppgifter med uttryckligt
medgivande från den individ som
påverkas av databehandling, t.ex.
bilens ägare.
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Överförd information
Om ett nödanrop görs av det automatiska nödanropssystemet överförs samma information till den utsedda larmcentralen som normalt
överförs till det allmänna samordningscentret för räddningsinsatser
av det lagstadgade nödanropssystemet eCall.
Dessutom överför det automatiska
nödanropssystemet även följande
ytterligare information till den av
Toyota utsedda larmcentralen och, i
förekommande fall, till det allmänna
samordningscentret för räddningsinsatser:
• Uppgifter om olyckan, exempelvis
riktningen för kollisionen som detekterats av bilens sensorer i syfte
att underlätta räddningstjänstens
utryckningsplanering.
• Kontaktuppgifter, exempelvis telefonnumret till det installerade
SIM-kortet och förarens telefonnummer, i förekommande fall, så
att alla inblandade i olyckan kan
kontaktas snabbt vid behov.
Datalagring
Uppgifterna som relaterar till ett aktiverat nödanrop utlöses i bilen. Uppgifterna inkluderar information om
nödanropet, exempelvis tid och
plats där det aktiverades.
Larmcentralen lagrar ljudupptagningar från nödanropet.

Ljudupptagningar av kunden lagras i
24 timmar ifall detaljer om nödanropet behöver analyseras. Därefter raderas ljudupptagningarna. Ljudupptagningar av operatören på larmcentralen lagras i 24 timmar i kvalitetssäkringssyfte.
Utlämnande av personuppgifter
Uppgifter som inhämtas vid ett automatiskt nödanrop används enbart till
att behandla nödanropet. Vid rättslig
skyldighet utlämnar Toyota personuppgifter som har behandlats och, i
förekommande fall, fortfarande lagrar.
Lagstadgat system för nödanrop
Ägaren av bil med automatiskt nödanropssystem och det lagstadgade
nödanropssystemet eCall har rätt att
använda bilens eCall-system i stället
för det automatiska nödanropet.
Kontakta en auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller Toyota-verkstad,
eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer med begäran
om inaktivering.
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Det lagstadgade nödanropssystemet eCall använder samma infrastruktur som det gemensamma
larmnumret 112.
Systemet kan konfigureras så att
nödanrop alltid görs via det lagstadgade nödanropssystemet eCall och
inte via det automatiska nödanropssystemet. Låt en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer konfigurera inställningen.

Bilens
identifieringsnummer (VIN)
Motorrum
1
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Det lagstadgade nödanropssystemet eCall är alltid i standby-läge utöver det automatiska nödanropssystemet. Det lagstadgade nödanropssystemet eCall tar över nödanropsfunktionen om det automatiska nödanropssystemet av tekniska skäl
inte fungerar, exempelvis om den av
Toyota utsedda larmcentralen inte
kan nås.

Bilens identifieringsnummer finns i
motorrummet på bilens högra sida.

Övriga
säkerhetsanvisningar
VARNING
Gör inga ändringar av bilen.

Ljudnivåer i kupén
Gäller Ryssland, Kazakstan och Vitryssland:
TULLUNIONENS TEKNISKA REGLER ”OM SÄKERHETEN I HJULBURNA FORDON” TR CU
018/2011 Bilaga 3, avsnitt 2 (Krav
för fordon avseende invändigt ljud),
Tabell, Anm. 3
Detta fordon får inte användas i
kommersiellt syfte (t.ex. taxi).
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Gör inga ändringar av bilen (t.ex. batterier, elektriska delar, etc) annat än
med originaldelar och tillbehör från
Toyota eller delar som är godkända
av Toyota, eftersom det kan orsaka
en oväntad funktionsstörning eller en
olycka. Kontakta en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer för information om originaldelar och tillbehör
från Toyota.
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VARNING

Instruktionsbok, media

Fäst inga tillbehör på vindrutan.

Utrustning i bilen

Om ett tillbehör är monterat på vindrutan eller en ytterbackspegel kan det
skymma sikten på vägen eller bli störande, vilket kan leda till en olycka.
Om ett föremål, som en sugpropp, är
fäst på vindrutan kan den fungera
som en lins och eventuellt fatta eld.
Montera inte en vidvinkelspegel på
ytterbackspegeln eftersom den kan
lossna vid en krock och orsaka
skador.

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Tryckt instruktionsbok
VARNING
Lämna inte kvar tändare i bilen.

Tilläggsmanualer
Följ även den bifogade tilläggsmanualen utöver informationsmaterialet i bilen, vid behov.

När en bil är parkerad i direkt solsken
kan temperaturen i kupén bli extremt
hög. Det är därför mycket farligt att
lämna kvar föremål som innehåller
brännbara material, t.ex. tändare, i
bilen eftersom de kan explodera eller
fatta eld. Om en tändare skulle fastna
i ett sätes rörliga delar när sätet flyttas
kan tändaren krossas och orsaka
brand.
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Stiga in
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Innan du börjar köra
Kontroll av bilen

Om en bränsledunk, lättantändliga bilvårdsprodukter, sprejburkar, etc får ligga kvar i bilen finns risk för att de kan
fatta eld. När bilen är parkerad med
dörrar och fönster helt stängda ska du
inte lämna kvar flaskor eller burkar
med kolsyrade drycker i bilen eftersom
temperaturen kan stiga till över 50 °C
beroende på plats.

VARNING
Se till att allt bagage är undanstoppat
på säkert sätt.

Innan du startar bilen ska du utföra
de rutinkontroller som är nödvändiga. Det är ägarens ansvar att utföra
rutinkontroller på bilen samt att de
obligatoriska årliga kontrollerna utförs i enlighet med nationella lagar
och förordningar. Uppgifter om kontrollförfaranden finns i servicehäftet
(Riktlinjer för underhåll).
VARNING
Lämna inte kvar lättantändliga föremål i bilen.

Vid en plötslig inbromsning eller kollision kan lösa föremål kastas omkring i
bilen och slå i passagerare, eventuellt
orsaka personskador. Se till att bagage, om möjligt, placeras på säkert sätt
i bagagerummet

VARNING
Placera inga föremål på golvet vid
sidan av förarplatsen.

Om ett föremål fastnar bakom bromspedalen kan det bli omöjligt att bromsa
och gaspedalen släpps eventuellt inte
upp efter att ha trampats ned vilket leder till en mycket farlig situation.
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VARNING
Kontrollera att golvmattorna är säkert
installerade.

Avgaserna innehåller färglös och luktfri kolmonoxid (CO). Koloxid (CO) kan
inandas utan att man tänker på det
och kan i värsta fall orsaka dödsfall.
Låt inte motorn gå på tomgång i ett
stängt garage eller annan plats med
dålig ventilation.
Om ett hål eller en spricka har uppstått i avgassystemet på grund av
rost, etc, kan avgaser tränga in i bilen
under körning. Om du känner lukten
av avgaser ska du öppna alla fönster
och låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer och utrustning kontrollera bilen.

Kontrollera säkerheten runt
bilen

Om en golvmatta används som inte
kan installeras på säkert sätt, t.ex. på
grund av ett skadat fäste eller liknande, kan den komma i rörelse
under körning och täcka över gaspedalen, eventuellt trycka ned den och
orsaka en olycka.
Installera dessutom aldrig två eller fler
mattor ovanpå varandra. Ytterligare
golvmattor hindrar inte bara normal
användning av pedalerna, det finns
också risk att en matta kan trassla in
sig bakom bromspedalen så att den
inte kan trampas ned.

VARNING
Andas inte in avgaser.

 Det finns döda vinklar runt bilen
som inte kan ses från förarsätet.
Kontrollera att inga småbarn eller
låga föremål finns runt bilen innan
du börjar köra.
 Om du inte kan se området bakom bilen tillräckligt väl när du
backar ska du stiga ur bilen och
kontrollera området innan du fortsätter.

2
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Använd endast originalmattor från
Toyota som är avsedda för den här
modellen, och säkra dem med medföljande fästen. Om golvmattorna har
tagits bort, som vid rengöring av bilen,
ska du se till att de installeras på
säkert sätt med fästena innan du kör
bilen.
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Om du inte känner dig bra
Låt bli att köra om du är uttröttad eller inte mår bra.
Om du är på långkörning ska du ta
pauser och vila regelbundet.

Öppna och stänga
Knappar på fjärrkontrollen

Låsa bilen
1 Stäng förardörren.
2

Tryck på knappen på fjärrkontrollen.

Alla bilens tillträdespunkter är nu
låsta.
Centrallåsknappar
Översikt

1
2
3
4

Låsa upp
Låsa
Låsa upp bakluckan
Fördröjd släckning av strålkastarna

Centrallåsknappar.
Låsa
Tryck på knappen för att
låsa bilen när framdörrarna
är stängda.

Låsa upp bilen
Tryck på knappen på fjärrkontrollen.

Beroende på inställning låses antingen endast förardörren eller alla
bilens tillträdespunkter.
Om bara förardörren låses upp ska
du trycka på knappen på fjärrkontrollen igen för att låsa upp bilens
övriga tillträdespunkter.

Tankluckan förblir dock olåst.
Låsa upp
Tryck på knappen för att
låsa upp bilen.
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Elektroniskt nyckelsystem
Princip

Vidrör med fingret den nedsänkta
delen av handtaget på en stängd bildörr i cirka 1 sekund utan att fatta
tag i dörrhandtaget.

Den här funktionen ger dig till åtkomst till bilen utan att fjärrkontrollen
behöver användas.
Det är tillräckligt att du bara har
nyckeln med dig, exempelvis i byxfickan.

Låsa upp bilen

Baklucka
Öppna
Håll knappen på fjärrkontrol-

2

len intryckt i cirka 1 sekund.
Dörrarna låses också upp, i förekommande fall.
Stänga
Stäng bakluckan manuellt.

Displayer och kontroller
Kring ratten

Fatta tag i handtaget på en bildörr.

2
3

1

Låsa bilen
4

1
2
3
4

Vindrutetorkare
Instrumentgrupp
Körriktningsvisare, strålkastare
Strålkastaromkopplare

SNABB INFORMATION

Bilen känner automatiskt av fjärrkontrollen när den befinner sig i närheten eller inne i bilen.
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Indikator- och
varningslampor

Instrumentgrupp

Instrumentgrupp
Indikator- och varningslampor kan
tändas i olika kombinationer och färger.
När motorn startas eller går på tomgång genomförs en snabb kontroll
av funktionen hos vissa lampor.
Förardörr

3

2 1

4

1
2
3
4

Ytterbackspeglar
Elfönsterhiss, reglage
Centrallåssystem
Låsa upp bakluckan

1 Växelväljare
2 Kontrollreglage
3 Automatiskt stopp- och startsystem, avstängningsknapp
4 Sport-läge, knapp
5 Parkeringsassistans, knapp
6 VCS OFF, knapp
7 Toyota Supra Safety, knapp
8 Parkeringsbroms
Toyota Supra Command
Princip
I Toyota Supra Command samlas
funktionerna för ett antal reglage.
Dessa funktioner kan används med
kontrollreglaget och pekskärmen,
beroende på utrustningens version.
Kontrollreglage
n Allmänt

Knapparna kan användas för att direkt hämta fram menyer. Kontrollreglaget kan användas till att välja
poster på menyer och utföra inställningar.
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n Knappar på kontrollreglaget
Knapp
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Röststyrning

Funktion
En tryckning: hämta fram
huvudmenyn.
Två tryckningar: visar alla
poster på huvudmenyn.
Hämta fram Kommunikationsmenyn.
Hämta fram Media/Radiomenyn.

Säga röstkommandon
n Aktivera röststyrningssystemet

1

Tryck på knappen på ratten.

2 Vänta på en ljudsignal.
3 Säg kommandot.

Hämta fram navigationssystemets meny för att
ange Destination.
Hämta fram navigationskartan.
En tryckning: hämta fram
föregående skärm.
Håll intryckt: hämta fram
de senast använda menyerna.
Hämta fram menyn med
alternativ.

Byt till Toyota Supra Command om
inga ytterligare röstkommandon är
möjliga.
n Stänga av röststyrningssyste-

met
Tryck på knappen på ratten, eller säg ”Cancel”.

n Hjälp med röststyrningssyste-

met
 För att få möjliga röstkommandon
upplästa: ”Voice commands”.
 För att få information om röststyrningssystemet uppläst: ”General
information on voice control”.
 För att få den aktuella menyn
uppläst: ”Help”.

SNABB INFORMATION

Den här symbolen på kontrolldisplayen visar att
röststyrningssystemet är
aktivt.

2
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Inställningar och
funktioner

Information om nödanrop
Röststyrningssystemet bör inte användas för nödanrop. En människas
tal och röstläge kan förändras under
stress. Detta kan onödigtvis försena
anslutning av samtalet.

Säten, speglar och ratt
Manuellt justerbara säten

Använd istället SOS-knappen som
sitter nära ytterbackspegeln.
6

1
2
3
4
5
6

5 4 3

2

1

Ryggstödets vinkel
Höjd
Ryggstödets bredd
Svankstöd
Framåt/bakåt
Sätets lutning
Elektriskt justerbara säten

1 Framåt/bakåt, höjd, sätets lutning
2 Förarstolens minne
3 Ryggstödets vinkel
4 Ryggstödets bredd
5 Svankstöd

2-1. SNABB INFORMATION

Inställning av
ytterbackspeglar

27

Minnesfunktion
Princip
Med minnesfunktionen kan följande
inställningar lagras och hämtas fram
när de behövs:
• Sätets läge.
• Ytterbackspeglarnas läge.
• Höjden på vindrutedisplayen.

Inställning av ratten
Rattinställning

Lagra
1 Ställ in i önskat läge.
2

Tryck på knappen på förarsätet. Tecknet i knappen
tänds.

3 Tryck på knapp 1 eller 2 vid förarsätet medan tecknet är tänt. En
ljudsignal hörs.
Hämta fram
Tryck på knapp 1 eller 2.

Infotainment
1 Fäll spaken nedåt.
2 Flytta ratten till den höjd och vinkel som passar din sittställning.
3 Fäll tillbaka spaken.

Radio

1 Ändra underhållningskälla

SNABB INFORMATION

1 Inställning
2 Välj en spegel, automatisk parkeringsfunktion
3 Fälla in och ut

2
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2
3
4
5

Ljud På/Av, volym
Knappar för favoriter
Byta station/spår
Trafikinformation
Navigationsresmål, ange

Ange resmålet med en adress
n Land

1 ”Navigation” (Navigering)
2

Om bara staden/orten angavs: ruttvägledning till staden/orten startar.
Ansluta mobiltelefon
Allmänt
När mobiltelefonen har anslutits i bilen kan den användas med Toyota
Supra Command, knapparna på ratten och röststyrning.

”Address input” (Ange adress)

3 ”Country?” (Land?)
4 Luta kontrollreglaget åt höger för
att välja ett land från listan.
n Ange adress

Ansluta mobiltelefonen med
lösenkod
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle” (Min bil)

1 ”City/town or postcode?”
(Stad/ort eller postnummer?)

2 ”System settings” (Systeminställningar)

2 Ange bokstäver eller siffror.

3 ”Mobile devices” (Mobila enheter)

3 Luta kontrollreglaget åt höger för
att välja stad/ort eller postnummer från listan.
4 ”Street?” (Gata?)
5 Ange gatan på samma sätt som
när du söker efter stad/ort.
6 ”House number/road junction?”
(Gatunummer/vägkorsning?)
7 Byt till listan över gatunummer
och korsningar.
8 Välj gatunummer eller korsning.
Börja ruttvägledning
”Start route guidance” (Börja ruttvägledning)

4 ”Connect new device” (Anslut ny
enhet)
5 Välj de funktioner som du vill använda med mobiltelefonen.
Bluetooth:s namn på bilen visas på kontrolldisplayen.

6 Se mobiltelefonens instruktionsbok för att utföra andra åtgärder
på mobiltelefonen: exempelvis
hitta/ansluta en Bluetooth-enhet
eller en ny enhet.
Bluetooth:s namn på bilen visas på mobiltelefonens display. Välj Bluetooth:s
namn på bilen.
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7 Beroende på den mobila enheten visas antingen ett kontrollnummer, eller så får du ange
kontrollnumret själv.
• Jämför kontrollnumret som visas
på kontrolldisplayen med kontrollnumret på enhetens display.
Bekräfta kontrollnumret i enheten och på
kontrolldisplayen.

Enheten är ansluten och visas i listan över enheter.
Telefoni
Ta emot samtal
Inkommande samtal kan accepteras
på olika sätt.
• Via Toyota Supra Command:
”Accept” (Acceptera)

•

Tryck på knappen på rat-

ten.
• Via urvalslistan i instrumentgruppen:
Gör ditt val med det räfflade hjulet på ratten: ”Accept” (Acceptera)

Välj symbolen. Samtalet genomförs med den mobiltelefon
som är tilldelad telefonfunktionen.

Etablera anslutningen via den andra
telefonen:
1

Tryck på knappen.

2 ”Call via” (Samtal via)
Förberedelse för Apple
CarPlay
Princip
CarPlay gör det möjligt att använda
vissa funktioner hos en kompatibel
Apple iPhone genom röstassistenten Siri och med användning av
Toyota Supra Command.
Driftsförutsättningar
• Kompatibel iPhone.
iPhone 5 eller senare med iOS 7.1 eller
senare.

• Motsvarande avtal för mobil radio.
• Bluetooth, WiFi och röstassistenten Siri är aktiverade på iPhone.
Slå på Bluetooth and CarPlay

Ringa upp ett nummer

Via Toyota Supra Command:

Via Toyota Supra Command:

1 ”My Vehicle” (Min bil)

1 ”Communication” (Kommunikation)

2 ”System settings” (Systeminställningar)

2 ”Dial number” (Ring ett nummer)

3 ”Mobile devices” (Mobila enheter)

3 Ange siffrorna.

2
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• Ange samma kontrollnummer på
enheten och via Toyota Supra
Command, bekräfta därefter.

4
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4 ”Settings” (Inställningar)
5 Ställ in följande inställning:
”Bluetooth”
”Apple CarPlay”

Registrera iPhone med CarPlay
Registrera iPhone via Bluetooth på
bilen.
Välj CarPlay som funktionen:
”Apple CarPlay”
iPhone är ansluten till bilen och visas i listan över enheter.

Köra iväg
Körning
Körklart läge
Aktivera körklart läge
• Trampa ned bromspedalen.
• Tryck på start/stopknappen.

Inaktivera körklart läge
1 Med bilen stillastående, för växelväljaren till läge P.
2 Tryck på start/stop-knappen.
Motorn stängs av.

3 Ansätt parkeringsbromsen.
Auto Start Stop
Auto Start Stop stänger automatiskt
av motorn vid stillastående för att
spara bränsle. För att börja köra
startas motorn automatiskt under
följande förhållanden:
• Genom att släppa upp bromspedalen.
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Parkeringsbroms
Ansätta
Dra i reglaget.
LED- och indikatorlampor
tänds.

Lossa
När körklart läge är aktivt:

När förarens säkerhetsbälte är fastspänt, tryck växelväljaren i önskad
riktning, eventuellt förbi en motståndspunkt. Växelväljaren återgår
till mittläget efter varje växling.
Trampa ned bromspedalen tills du
är klar att köra iväg annars kommer
bilen i rörelse när ett drivläge eller
backväxel väljs.
Ett växelväljarspakslås förhindrar att
växelväljaren oavsiktligt växlas till läge R eller oavsiktligt växlas till läge
P.
Växelväljaren får bara flyttas till läge
R när bilen står stilla.

LED- och indikatorlampor slocknar.
Parkeringsbromsen lossas.

Inaktivera växelväljarspakslåset

Automatväxellåda
Lägga i växelväljarens läge D, N,
R

Tryck på knappen.
Lägg i P

• D körläge.
• N friläge.
• R backläge.

Växelväljaren får bara flyttas till läge
P när bilen står stilla.

2

SNABB INFORMATION

Automatväxellåda: tryck
på knappen med bromspedalen nedtrampad, eller
växelväljaren i läge P.
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Strålkastarens helljus, blink,
indikator
Strålkastarens helljus, helljusblink

Tryck på knappen P.
Automatväxellåda, manuell
funktion
Tryck spaken framåt eller dra den
bakåt.
• Helljuset tänt, pil 1.
Helljusen tänds när de när strålkastarnas halvljus tänds.

• Helljuset släckt/helljusblink, pil 2.
Körriktningsvisare, indikator
Aktivera manuell funktion:
Tryck ut växelväljarspaken från växelväljarläge D åt vänster.
Manuell funktion:
• Tryck växelväljarspaken framåt
för att växla ned.
• Dra växelväljarspaken bakåt för
att växla upp.
Inaktivera manuell funktion:
Tryck växelväljarspaken åt höger.

• På: tryck spaken förbi motståndspunkten.
• Av: tryck spaken i motsatt riktning
förbi motståndspunkten.
• Tre blinkerssignaler: för spaken
lätt uppåt eller nedåt.
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• Snabb indikering av sväng: tryck
spaken till motståndspunkten och
håll den där så länge du vill indikera en sväng.
Lampor och belysning
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Vindrutetorkare
Sätta på/stänga av vindrutetorkarna, och intervalltorkning
n Sätta på

Lampornas funktioner
Symbol

2

Funktion

Belysning släckt.
Varselljus.

Positionsljus.
Automatisk inställning av
strålkastarna.
Adaptiva ljusfunktioner.

Tryck spaken uppåt till önskat läge.
• Torkarnas viloläge: läge 0.
• Regnsensor: läge 1.
• Normal torkarhastighet: läge 2.
• Snabb torkarhastighet: läge 3.
n Stänga av, och intervalltork-

ning

Halvljus, strålkastare.

Instrumentbelysning.

Parkeringsljus, höger.

Parkeringsljus, vänster.

Tryck spaken nedåt.
• Stänga av: tryck spaken nedåt till
utgångsläget.
• Intervalltorkning: tryck spaken
nedåt från utgångsläget.

SNABB INFORMATION

Dimljus, bak.
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Regnsensor
n Aktivera/inaktivera

Dra i torkarspaken.

Luftkonditionering
Knapp

Funktion

Temperatur.

Aktivera: tryck spaken uppåt en
gång från utgångsläget, pil 1.

Återcirkulering av luft.

Inaktivera: tryck spaken tillbaka till
utgångsläget.
n Justera känsligheten

Maximal kylning.

AUTO-program.

Luftfördelning, manuellt.

Vrid det räfflade hjulet på torkarspaken.
Stänga av.

Rengöring av vindrutan
Avfrostning och avimning
av vindrutan.

Avfrostning av bakrutan.

2-1. SNABB INFORMATION
Knapp

Funktion
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Bränslen som, enligt information på
pumparna, innehåller metaller får inte används.  sid. 307

Stolvärme.

Fälgar och däck

Klimatkontroll, funktion.

Däcktryck, information

2

Luftflöde, manuellt

Tanka
Tanklock
1 Knacka på tankluckans bakre sida för att öppna den.

Uppgifter om däcktrycket finns på
däcktrycksdekalen på dörrstolpen.
Efter att däcktrycket justerats
För däcktrycksövervakning (TPM):
För däck som inte återfinns på
däcktrycksdekalen på kontrolldisplayen ska däcktrycksövervakningen (TPM) nollställas.
Kontrollera däcktrycket

2 Vrid tanklocket moturs.
3 Placera tanklocket i hållaren på
tankluckan.
Bensin
För optimal bränsleförbrukning ska
bensinen vara svavelfri eller ha låg
svavelhalt.

Kontrollera regelbundet och justera
vid behov:
• Minst två gånger i månaden.
• Före en långkörning.

SNABB INFORMATION

Tanka bilen
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Elektronisk oljemätning
Driftsförutsättningar
En aktuell mätning är tillgänglig after
cirka 30 minuters normal körning.
Visning av motoroljenivån

Fyll inte på motorolja om inte ett
meddelande visas i instrumentgruppen.
Observera påfyllningsvolymen som
visas i meddelandet.
Fyll inte på alltför mycket motorolja.
Observera rekommenderade typer
av motorolja.

Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle” (Min bil)
2 ”Vehicle status” (Bilens tillstånd)
3

”Engine oil level” (Motoroljans nivå)

Assistans vid haveri
Varningsblinkers

Olika meddelanden visas på kontrolldisplayen beroende på motoroljans nivå. Följ dessa meddelanden
Fylla på motorolja
Allmänt
Stanna bilen och stäng av det körklara läget innan du fyller på motorolja.
Påfyllning

Knappen är placerad på mittkonsolen.
Assistans vid haveri
Toyota Eurocare vägassistans
Via Toyota Supra Command:
1 ”Connected Serv.”
2 ”Toyota Supra Assistance”
3 ”Roadside assistance”
En röstanslutning etableras.

2-1. SNABB INFORMATION
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Toyota Supra Connect
Concierge Service
Concierge Service lämnar information om hotell, restauranger, etc och
kan skicka ett sms med begärd information till bilen. Adresser kan
även skickas direkt till navigationssystemet.
Via Toyota Supra Command:
2 ”Toyota Supra Assistance”
3 ”Concierge Services”
En röstanslutning till Concierge Service etableras.

VARNING
Om du tar en tupplur i bilen ska du se
till att motorn är avstängd.

Fjärrstyrt underhåll
Fjärrstyrda underhåll är tjänster som
bidrar till att hålla bilen igång.
Fjärrstyrda underhåll kan omfatta
följande tjänster:
• Toyota Eurocare vägassistans
• Batterivakt

Efter körning
Vid parkering
När du lämnar bilen ska du stänga
av motorn, ansätta parkeringsbromsen och låsa dörrarna.

Om du måste ta en tupplur i bilen ska
du parkera den på en säker plats,
trycka startknappen till avstängt läge
och, om möjligt, sova i passagerarsätet. Om motorn får vara igång kan
gaspedalen trampas ned eller växelväljaren användas oavsiktligt, vilket
kan leda till en olycka. Om motorn har
körts på högt varvtal under längre tid
kan avgassystemet och motorn bli
mycket heta och eventuellt orsaka
brand.

2

SNABB INFORMATION

1 ”Connected Serv.”

När du parkerar ska du stanna bilen
på en säker och lämplig plats, trycka
på knappen ”P” (parkering) på växelväljaren och trycka startknappen
till avstängt läge.
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VARNING
Var försiktig när du parkerar så att du
inte ställer bilen nära brännbara
material.

Parkera inte nära brännbara material, som torrt gräs, löv, papper, olja,
etc. Om sådana material vidrör någon
del av avgassystemet kan de orsaka
brand.

39
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Förarens område

3-1.REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig standardmässig och landsspecifik utrustning samt specialutrustning för modellserien. Det kan därför finnas beskrivningar av utrustning och funktioner som inte är installerade i din bil, t.ex. på
grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även
säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner och system.

Kring ratten

1 Centrallåssystem

4 Belysning

Låsa upp sid. 74

Dimljus, bak sid. 176

Låsa sid. 74

Belysning släckt sid. 171
Varselljus sid. 174

2

Elfönsterhiss, reglage

sid. 93
3 Ytterbackspeglar, funktion
sid. 104

Positionsljus sid. 172

3-1. REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Automatisk kontroll av
strålkastarna sid. 171
Automatiskt helljus sid. 174
Halvljus, strålkastare
sid. 173
Instrumentbelysning
sid. 177
Höger parkeringsljus
sid. 173
Vänster parkeringsljus

Körriktningsvisare, indikator sid. 139
Strålkastarens helljus, helljusblink sid. 139
Automatiskt helljus
sid. 174
Färddator sid. 164
6 Växelpaddel sid. 146
7 Knappar på ratten, vänster
Manuell fartbegränsare
sid. 220
Farthållare På/Av sid. 222
Återuppta farthållning
sid. 220
Avbryta farthållning
sid. 220

Aktiv farthållare På/Av
sid. 225
Farthållare: lagra en hastighet sid. 220
Avbryta farthållning/Återuppta farthållning sid. 220
Aktiv farthållare: öka
avståndet/ minska avståndet
sid. 220
Vippströmbrytare för farthållare
sid. 220
8 Instrumentgrupp sid. 151
9 Knappar på ratten, höger
Listor med urval sid. 163
Volym, se instruktionsboken för navigation, underhållning, kommunikation
Röststyrningssystem
sid. 58
Telefon, se instruktionsboken för navigation, underhållning, kommunikation
Räfflat hjul för urvalslistor
sid. 163
10Växelpaddel sid. 146
11Rattstångsspak, höger
Vindrutetorkare sid. 140
Regnsensor sid. 141
Rengöring av vindruta
sid. 142
12Inställning av ratten sid. 106

3
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sid. 173
5 Spak på rattstången, vänster
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13

Signalhorn, hela ytan

14

Lossa motorhuven

15

Låsa upp bakluckan
sid. 77

sid. 306

Runt mittkonsolen

1
2
3
5
11

4

6

10
7
9

1 Informationsdisplay sid. 50
2

Varningsblinkers sid. 335

3 Ventilation sid. 255
4 Handskfack sid. 260
5 Radio/multimedia, se instruktionsboken för navigation, underhållning, kommunikation
6 Automatisk luftkonditionering
sid. 250
7 Reglage med knappar sid. 50,
sid. 51
8

Sportlägesknapp sid. 149
SPORT, körläge

8

Toyota Supra Safety
sid. 191
Auto Start/Stop sid. 134
Parkeringssensorer
sid. 236
Backkamera sid. 242
Varning för korsande trafik
sid. 246
Parkeringsassistans sid. 236
Antisladdsystem, VSC
sid. 216
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9

Parkeringsbroms sid. 137

10Automatväxellåda, växelväljare
sid. 143

11

43

Sätta på/stänga av körklart
läge sid. 134

I takklädseln

3

Framsätespassagerarens
krockkudde, indikatorlampa
sid. 190

2

Läslampor sid. 178

3

Kupébelysning sid. 177

4

Nödanrop, SOS sid. 336
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Olika stadier för körning
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade i
din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet.
Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tilllämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner
och system.

Säkerhetsinformation
VARNING
En osäkrad bil kan komma i rörelse
och börja rulla iväg. Det medför fara
för olyckor. Innan du lämnar bilen ska
du säkra den så att den inte börjar
rulla.
Utför följande så att bilen inte börja
rulla.
• Ansätt parkeringsbromsen.
• Vänd framhjulen mot trottoarkanten om vägen lutar uppåt eller
nedåt.
• Säkra dessutom hjulen om vägen
lutar uppåt eller nedåt, exempelvis
med klossar.

VARNING

Allmänt
Bilen är i något av dessa tre lägen
beroende på situationen:
• Parkerat läge.
• Radioläge
• Körklart läge.

Parkerat läge

Barn utan tillsyn, eller djur, i bilen kan
sätta bilen i rörelse och utsätta sig
själva eller andra som befinner sig på
vägen i fara, exempelvis genom följande:
• Trycka på start/stopp-knappen.
• Lossa parkeringsbromsen.
• Öppna och stänga dörrar eller fönster.
• Lägga i växelväljarens läge N.

Princip
När bilen är i parkerat läge är den
avstängd. Alla elförbrukare är inaktiverade.
Allmänt
Bilen är i parkerat läge innan du
öppnar den utifrån och när du har
stigit ur bilen och låst den.

• Använda utrustning i bilen.
Det medför risk för olyckor eller
skador. Lämna inte barn eller djur
utan tillsyn i bilen. När du lämnar bilen
ska du ta med dig fjärrkontrollen och
låsa bilen.

Automatiskt parkerat läge
Bilen växlar automatiskt över till parkerat läge under följande förhållanden:
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• När ingen åtgärd har utförts i bilen
på några minuter.
• När batteriets laddning är låg.
• När du lämnar bilen och någon av
framdörrarna öppnas, beroende
på inställningen för Toyota Supra
Command.
Parkerat läge sker inte automatiskt
under ett telefonsamtal.
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Radioläge
Princip
När radioläge är aktiverat kan de
flesta funktioner användas medan
bilen är stillastående. Alla inställningar som önskas kan utföras.
Allmänt

Etablera parkerat läge när
framdörrarna öppnas

Bilen växlar till radioläge efter att
framdörrarna öppnats utifrån.

Via Toyota Supra Command:
Display i instrumentgruppen

2 ”Vehicle setting”

OFF visas i instrumentgruppen. Drivläget stängs av och radioläge aktiveras.

3 ”Doors/Key”
4 ”Switch off after door opening”
Manuellt parkerat läge
Etablera parkerat läge i bilen vid slutet av en körning:

Körklart läge
Princip
Aktivering av det körklara läget motsvarar att motorn startas.
Allmänt
Vissa funktioner, t.ex. antisladdsystemet (VSC), kan bara användas
när det körklara läget har aktiverats.

Håll knappen intryckt
tills OFF i instrumentgruppen slocknar.

REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

1 ”My Vehicle”

3
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Säkerhetsinformation
VARNING
Igensatt avgasrör eller otillräcklig ventilation kan göra så att skadliga avgaser tränger in i bilen. Avgaserna
innehåller föroreningar som är färglösa och luktlösa. I slutna utrymmen
kan avgaserna även ansamlas utanför bilen. Det finns risk för livshotande
olyckor. Se till att avgasröret är rent
och att ventilationen är tillräcklig.

Aktivera körklart läge
Princip
Körklart läge aktiveras med start/stopknappen

Automatväxellåda
1 Trampa ned bromspedalen.

VARNING
En osäkrad bil kan komma i rörelse
och börja rulla iväg. Det medför fara
för olyckor. Innan du lämnar bilen ska
du säkra den så att den inte börjar
rulla.
Utför följande så att bilen inte börja
rulla.
• Ansätt parkeringsbromsen.
• Vänd framhjulen mot trottoarkanten om vägen lutar uppåt eller
nedåt.
• Säkra dessutom hjulen om vägen
lutar uppåt eller nedåt, exempelvis
med klossar.

OBSERVERA
Upprepade startförsök eller flera starter i snabb följd innebär att bränslet
inte förbränns eller förbränns otillräckligt. Katalysatorn kan överhettas. Det
finns risk för skada på egendom. Undvik upprepade starter i snabb följd.

2 Tryck på start/stopp-knappen.
Startprocessen aktiveras automatiskt under en kort tid och avstannar
så snart motorn startas.
De flesta indikator- och varningslampor i instrumentgruppen tänds olika
länge.
Bensinmotor
Beroende på motorversionen blir full
drivkraft tillgänglig först cirka 30 sekunder efter att motorn har startats. I
detta fallet accelererar motorn inte
på vanligt sätt.
Display i instrumentgruppen
När det körklara läget är aktiverat visas motorns aktuella varvtal på
varvräknaren.
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Inaktivera körklart läge
Automatväxellåda
1 Med bilen stillastående, för växelväljaren till läge P.
2 Tryck på start/stopp-knappen.
Motorn stängs av. Bilen växlar till radioläge.

3 Ansätt parkeringsbromsen.
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Toyota Supra Command
Utrustning i bilen

Princip
I Toyota Supra Command samlas
funktionerna för ett antal reglage.
Dessa funktioner kan används med
kontrollreglaget och pekskärmen,
beroende på utrustningens version.

Säkerhetsinformation
VARNING
Att använda integrerade informationssystem och kommunikationsenheter
under en resa kan distrahera dig från
trafiken. Du kan förlora kontrollen
över bilen. Det finns risk för olyckor.
Använd systemen eller enheterna
bara om det är tillåtet i trafiken.
Stanna om det behövs, och använd
systemen eller enheterna när bilen är
stillastående.

3
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Därför kan det finnas
beskrivningar av utrustning som inte
är installerad i din bil, t.ex. på grund
av vald tillvalsutrustning eller utförandet för landet. Detta gäller även
säkerhetsrelaterade funktioner och
system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner och system.
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Inmatning och display
Bokstäver och siffror
Bokstäver och siffror kan matas in
med kontrollreglaget eller pekskärmen. Knappsatsen ändras automatiskt.
Symbol
eller

Funktion
Växla mellan stora och små
bokstäver.

Aktivera/inaktivera
funktioner
Vissa menyposter föregås av en
kontrollruta. Kontrollrutan indikerar
om funktionen är aktiverad eller inaktiverad. När en menypost väljs så
aktiveras eller inaktiveras funktionen.
Funktionen är aktiverad.
Funktionen är inaktiverad.
Statusinformation

Infoga mellanslag.
Använda röststyrning.
Bekräfta din inmatning.

Jämförelse av inmatade ord
När namn och adresser anges begränsas urvalet gradvis och kompletteras eventuellt med varje följande bokstav som anges, små bokstäver.
Inmatade poster jämförs löpande
med data som lagrats i bilen.
• Endast bokstäver för vilka uppgifter är tillgängliga föreslås.
• Resmålssökning: ortsnamn kan
anges på alla språk som finns tillgängliga i Toyota Supra Command.

Allmänt
Statusfältet är placerat överst på informationsdisplayen. Statusinformationen visas som symboler.
Symboler i statusfältet
n Telefon
Symbol

Innebörd
Inkommande eller utgående
samtal.
Missat samtal.
Mottagningsnivå för mobiltelefonnätverk.
Söka nätverk.
Inget tillgängligt mobiltelefonnätverk
Kritisk laddningsnivå för mobiltelefonen.
Dataöverföring inte möjlig.
Roaming är aktiv.
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Symbol

Innebörd
Textmeddelande mottaget.
Meddelande mottaget.
Påminnelse.
Det går inte att sända.
Kontakter laddas.

n Nöjen
Symbol

Sätta på/stänga av
1

Tryck på knappen.

2 ”Split screen”
Välja display
Displayen kan väljas i de menyer
där delad skärm är möjlig.

Innebörd

1 Luta kontrollreglaget åt höger tills
den delade skärmen har valts.

Musikhårddisk.

2 Tryck på kontrollreglaget.

Bluetooth-ljud.

3 Välj önskad inställning.
Definiera val av display

n Övriga funktioner

Displayvalet kan definieras.

Symbol

1 Luta kontrollreglaget åt höger tills
den delade skärmen har valts.

Innebörd
Fordonsinformation.
Ljud avstängt.
Bedömer bilens aktuella
position.
Trafikinformation.

Delad skärm
Allmänt
Ytterligare information, t.ex. information från färddatorn, kan visas på
den delade skärmens högra sida i
vissa menyer.
Denna ytterligare information förblir
synlig på den delade skärmen även
om du växlar till en annan meny.

2 Tryck på kontrollreglaget.
3 ”Personalise menu”
4 Välj önskad inställning.
5 Luta kontrollreglaget åt vänster.

3
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USB-ljud
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Reglage

Säkerhetsinformation
OBSERVERA

Översikt

Föremål som är placerade framför
informationsdisplayen kan komma i
rörelse och skada den. Det finns risk
för materiell skada. Placera inga föremål framför informationsdisplayen.
1
2

Automatisk aktivering/inaktivering
Informationsdisplayen aktiveras automatiskt efter upplåsning.

1 Informationsdisplay med pekskärm beroende på utrustningens version
2 Kontrollreglage med knappar
och pekplatta, beroende på utrustningens version.
Informationsdisplay
Allmänt
Följ följande skötselanvisningar för
att rengöra informationsdisplayen,
se sidan 353.
Om informationsdisplayen utsätts
för mycket höga temperaturer, t.ex. i
starkt solsken, kan ljusstyrkan minska och informationsdisplayen kan
även stängas av. Normal funktion
återställs när temperaturen sjunker,
t.ex. i skuggan eller med användning av luftkonditioneringen.

I vissa situationer inaktiveras informationsdisplayen automatiskt, t.ex.
om inga åtgärder utförs i bilen under
flera minuter.
Manuell aktivering/inaktivering
Informationsdisplayen kan även inaktiveras manuellt.
1

Tryck på knappen.

2 ”Switch off control display”
Tryck på kontrollreglaget eller annan
knapp på kontrollreglaget för att aktivera den igen.
Informationsdisplayratt med
navigationssystem
Allmänt
Knapparna kan användas för att direkt hämta fram menyer. Kontrollreglaget kan användas till att välja
poster på menyer och utföra inställningar.
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Vissa funktioner i Toyota Supra
Command kan styras med kontrollreglagets pekplatta, se sidan 56.
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Knappar på kontrollreglaget
Knapp

Funktion
En tryckning: hämta fram huvudmenyn.
Två tryckningar: visar alla
poster på huvudmenyn.

Funktion
• Vrid för att växla mellan poster på
menyn.

Hämta fram Kommunikationsmenyn.
Hämta fram Media/
Radiomenyn.
Hämta fram navigationssystemets meny för att ange
Destination.

• Tryck för att välja en post på menyn.

En tryckning: hämta fram föregående skärm.
Håll intryckt: hämta fram de
senast använda menyerna.
Hämta fram menyn med alternativ.

Kontrollreglage utan
navigationssystem
• Luta i fyra riktningar för att växla
mellan skärmar.

Allmänt
Knapparna kan användas för att direkt hämta fram menyer. Kontrollreglaget kan användas till att välja
poster på menyer och utföra inställningar.
Funktion
• Vrid för att växla mellan poster på
menyn.

REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Hämta fram navigationskartan.
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Knappar på kontrollreglaget
Knapp

Funktion
En tryckning: hämta fram
huvudmenyn.
Två tryckningar: visar alla
poster på huvudmenyn.

• Tryck för att välja en post på menyn.

Hämta fram Kommunikationsmenyn.
Hämta fram Media/Radiomenyn.
En tryckning: hämta fram föregående skärm.
Håll intryckt: hämta fram de
senast använda menyerna.
Hämta fram menyn med alternativ.

• Luta i två riktningar för att växla
mellan skärmar.

Använda kontrollreglaget
Hämta fram huvudmenyn
Tryck på knappen.

Huvudmenyn visas.
Samtliga funktioner för Toyota Supra
Command kan hämtas fram via huvudmenyn.
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Anpassa huvudmenyn
1

Tryck två gånger på knappen.

Alla menyposter på huvudmenyn visas.

2 Välja post på menyn.
3 Luta kontrollreglaget åt höger eller vänster för att flytta en menypost till önskad plats.
Välja funktion på menyn

2 Tryck på kontrollreglaget.
Växla mellan skärmar
När en funktion på menyn har valts,
t.ex. ”System settings”, visas en ny
skärm.
• Luta kontrollreglaget åt vänster.
Den aktuella skärmen stängs och föregående skärm visas.

•

Tryck på knappen.

En pil visar att fler skärmar kan hämtas fram.
Hämta menyer som har
använts nyligen.
Håll knappen intryckt.
Menyerna som nyligen använts visas.
Hämta fram menyn med
alternativ.
3

Tryck på knappen.
Menyn ”Options” visas.
Menyn består av olika områden:
• Skärminställningar, t.ex. ”Split
screen”.
• Valmöjligheter för den valda huvudmenyn, t.ex. för ”Media/Radio”.
• Andra valmöjligheter för den valda menyn, t.ex. ”Save station”, i
förekommande fall.
Justera inställningarna
Inställningar, som ljusstyrka, kan
justeras.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Displays”
4 ”Control display”
5 ”Brightness at night”

Föregående skärm öppnas igen.

6 Vrid kontrollreglaget tills önskad
inställning visas.

Den nya skärmen öppnas.

7 Tryck på kontrollreglaget.

• Luta kontrollreglaget åt höger.

REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Funktioner på menyn som är markerade kan väljas.
1 Vrid kontrollreglaget tills önskad
funktion på menyn markeras.
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Använda pekskärm

Skriva in bokstäver och
siffror
Inmatning
1 Vrid kontrollreglaget: för att välja
bokstäver eller siffror.
2

: för att bekräfta din inmat-

Allmänt
Informationsdisplayen är försedd
med pekskärm.
Tryck lätt på pekskärmen med fingrarna. Använd inga föremål.

ning.

Hämta fram huvudmenyn
Knacka på symbolen.

Radera
Symbol

Funktion
Tryck på kontrollreglaget: för
att radera bokstäver eller siffror.
Håll kontrollreglaget intryckt:
för att radera alla bokstäverna eller siffrorna.

Använda alfabetiska listor
För alfabetiska listor på mer än 30
poster kan bokstäverna, för vilka
uppgifter är tillgängliga, visas på
vänster sida.
1 Vrid kontrollreglaget snabbt åt
vänster eller höger.
Samtliga bokstäver för vilka en uppgift är
tillgänglig visas till vänster.

2 Välj första bokstaven för den
önskade posten.
Den första posten för den valda bokstaven visas.

Huvudmenyn visas.
Samtliga funktioner för Toyota Supra
Command kan hämtas fram via huvudmenyn.
Anpassa huvudmenyn
1

Knacka på symbolen.

Alla menyposter på huvudmenyn visas.

2 Dra menyposten till önskat läge
åt höger eller vänster.
Välja funktion på menyn
Tryck lätt på önskad menypost.
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1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Displays”
4 ”Control display”
5 ”Brightness at night”

Dynamiskt innehåll

Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Contents of main menu”
Växla mellan skärmar
När en funktion på menyn har valts,
t.ex. ”System settings”, visas en ny
skärm.

•

Knacka på symbolen.
Skriva in bokstäver och
siffror
Inmatning

1 Knacka på symbolen
på pekskärmen. En knappsats visas på
informationsdisplayen.
2 Ange bokstäver och siffror.
Radera
Symbol

Knacka på symbolen: radera
bokstav eller siffra.

En pil visar att fler skärmar kan hämtas fram.
• Svepning åt vänster.
• Knacka på pilen.
Den nya skärmen öppnas.
Justera inställningarna
Inställningar, som ljusstyrkan, kan
göras på pekskärmen.
Via Toyota Supra Command:

Funktion

Knacka och håll kvar symbolen: radera alla bokstäverna
eller siffrorna.

Använda navigationskartan
Navigationskartan kan flyttas via
pekskärmen.
Funktion

Åtgärd

Förstora/förminska Nyp ihop eller dra
kartan.
isär fingrarna.

3
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Dynamiskt innehåll kan visas inom
menyposterna. Innehållet i menyposterna uppdateras automatiskt,
t.ex. aktiv ruttvägledning i navigationen. Knacka på menypostens nedre
del för att gå direkt till det dynamiska
innehållet.

6 Utför önskad inställning:
• Flytta åt höger eller vänster tills
önskad inställning visas.
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Pekplatta
Allmänt
Vissa funktioner i Toyota Supra
Command kan styras med kontrollreglagets pekplatta.
Välja funktioner
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Touchpad”
4 Välj önskad inställning:
• ”Write”: för att ange bokstäver
och siffror.
• ”Map”: för att använda kartan.
• ”Search fields”: för att skriva in
bokstäver utan att välja listfält.
• ”Audio feedback”: för att få inskrivna bokstäver och siffror upplästa.
Skriva in bokstäver och siffror
Att skriva in bokstäver kräver lite övning i början. Var uppmärksam på
följande när du skriver:
• Systemet känner igen stora och
små bokstäver och siffror. Du kan
behöva växla mellan stora och
små bokstäver, siffror och tecken,
se sidan 54.
• Ange tecken som de visas på informationsdisplayen.

• Ange alltid tillhörande tecken,
t.ex. accenter eller punkter, så att
bokstaven känns av på rätt sätt.
Inskrivningsvalet beror på det inställda språket. Du kan behöva
ange specialtecken med kontrollreglaget.
Ange specialtecken
Inmatning

Funktion

Radera ett tecken.

Svep åt vänster på
pekplattan.

Ange mellanslag.

Svep i mitten på
pekplattan åt höger.

Ange bindestreck.

Svep överst på
pekplattan åt höger.

Ange understrykning.

Svep nederst på
pekplattan åt höger.

Använda kartan
Kartan i navigationssystemet kan
flyttas med pekplattan.
Funktion

Åtgärd

Flytta kartan.

Svep i önskad riktning.

Nyp ihop eller dra
Förstora/förminska
isär med fingrarna
kartan.
på pekplattan.
Visa menyn.

Knacka en gång.
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Knappar för favoriter
Allmänt
Funktioner i Toyota Supra Command, t.ex. radiostationer, navigationsdestinationer och telefonnummer, kan lagras på favoritknappar
och hämtas fram direkt.
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Radera knappens länkning
1 Håll knapparna 1 och 8 intryckta
samtidigt i cirka 5 sekunder.
2 ”OK”

Inställningarna lagras i den förarprofil som används för tillfället.
Lagra en funktion

2

Håll önskad knapp intryckt till en ljudsignal hörs.
Utföra en funktion
Tryck på knappen.

Funktionen utförs omgående. Om
du exempelvis har valt ett telefonnummer etableras också anslutningen.
Visa knappens länkning
Tryck lätt på knapparna med fingret.
Ha inte handskar på dig och använd
inte föremål.
Knappens funktion visas högst upp
på skärmen.
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1 Välj funktion via Toyota Supra
Command.
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Röststyrningssystem
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Därför kan det finnas
beskrivningar av utrustning som inte
är installerad i din bil, t.ex. på grund
av vald tillvalsutrustning eller utförandet för landet. Detta gäller även
säkerhetsrelaterade funktioner och
system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner och system.

Princip
Röststyrningssystemet aktiverar de
flesta funktioner, som visas i informationsdisplayen, som kan användas med talade kommandon. Systemet ger talade meddelanden som
hjälper dig med kommandon.

• Kommandon, siffror och bokstäver ska talas flytande med vanlig
betoning och med normal röstvolym och hastighet.
• Säg alltid kommandona med
samma språk som röststyrningssystemet.
• När du väljer en radiostation ska
du använda det vanliga uttalet av
stationens namn som det visas
på informationsdisplayen.
”[...] station ...”, t.ex. Classic
Radio station.

Användningsvillkor
För att röstkommandon ska kunna
kännas av måste ett språk vara inställt med Toyota Supra Command,
som stöds av röststyrningssystemet.
Välja språk, se sidan 61.

Säga röstkommandon
Aktivera
röststyrningssystemet

Allmänt
• Funktioner som bara kan användas när bilen är stillastående kan
bara används via röststyrningssystemet i begränsad grad.
• Systemet har en speciell mikrofon
på förarsidan.
• ”...” indikerar kommandon för
röststyrningssystemet i bilens instruktionsbok.

1

Tryck på knappen på ratten.

2 Vänta på en ljudsignal.
3 Säg kommandot.
Den här symbolen på informationsdisplayen visar att röststyrningssystemet är aktivt.

Det är möjligt att inga fler talade
kommandon är tillgängliga. Byt i så
fall till Toyota Supra Command för
att kunna använda funktionen.
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Stänga av
röststyrningssystemet
Tryck på knappen på ratten,
eller säg ”Cancel”.

Vissa listposter, t.ex. i en telefonbok,
kan även väljas med röststyrningssystemet. När du använder detta
ska du säga listposterna exakt som
de visas i den aktuella listan.

Använda smartphone med
röststyrning
En smartphone som är ansluten till
bilen kan användas med röststyrning.
Aktivera i så fall röststyrningen på
smartphone.
Håll knappen på ratten intryckt i cirka 3 sekunder.
Röststyrning är nu aktiverad i din smartphone.

2

Visa möjliga kommandon
Följande visas överst på informationsdisplayen.
• Vissa av möjliga kommandon för
den aktuella menyn.
• Vissa av möjliga kommandon från
andra menyer.
• Status för röstigenkänning.
•
Krypterad anslutning ej tillgänglig.
Hjälp med
röststyrningssystemet

Släpp upp knappen.

Om aktiveringen lyckades visas en bekräftelse på informationsdisplayen.

Om röststyrningen inte kunde aktiveras visas listan på Bluetooth-enheter på informationsdisplayen.

Möjliga kommandon

• För att få möjliga röstkommandon
upplästa: ”Voice commands”.
• För att få information om röststyrningssystemet uppläst: ”General
information on voice control”.
• För att få den aktuella menyn
uppläst: ”Help”.

Allmänt
De flesta menyposter på informationsdisplayen kan sägas som kommandon.
Även kommandon från andra menyer kan talas.

Exempel: hämta från
ljudinställningar
Kommandon för menyposterna talas
exakt som de väljs med kontrollreglaget.
1 Slå på underhållningsljudet, om
det behövs.
2

Tryck på knappen på ratten.

3
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3 ”Media and radio”
4 ”Sound”

Inställningar
Inställning av taldialog
Du kan välja om systemet ska använda standarddialog eller den korta
varianten.
Om den korta varianten väljs spelas
systemets meddelanden upp i förkortad form.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Language”
4 ”Voice control:”
5 Välj önskad inställning.

Tala medan systemet frågar
Det är möjligt att svara medan röststyrningssystemet ställer en fråga
om din tidigare talade anvisning.
Funktionen kan inaktiveras om frågorna ofta avbryts oavsiktligt, t.ex.
på grund av ljud i bakgrunden eller
någon talar.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Language”
4 ”Speaking during voice output”

Välja språk
Du kan ställa in det språk som ska
användas för röststyrning och systemmeddelanden.
Via Toyota Supra Command:

Aktivera röstigenkänning via
server
Röstigenkänning via server möjliggör användning av dikteringsfunktionen, naturligt angivande av destinationer och förbättrar för röstigenkänningen. För att kunna använda den
skickas data över en krypterad anslutning till en serviceleverantör och
lagras lokalt där.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Language”
4 ”Server speech recognition”

1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Language”, i förekommande fall
4 ”Language:”
5 Välj önskat språk.

Justera ljudvolymen
Vrid på volymknappen under de talade anvisningarna tills du får önskad volym.
• Volyminställningen behålls även
om du ändrar volymen på andra
ljudkällor.
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• Volyminställningen lagras på den
förarprofil som används för tillfället.

Information om nödanrop
Röststyrningssystemet bör inte användas för nödanrop. En människas
tal och röstläge kan förändras under
stress. Detta kan onödigtvis försena
anslutning av samtalet.
Använd istället SOS-knappen, se sidan 336, som sitter nära ytterbackspegeln.

• Dörrar och fönster bör vara stängda för att undvika ljudstörningar.
• Undvik bakgrundsljud i bilen medan du talar.

Allmänna inställningar
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Därför kan det finnas
beskrivningar av utrustning som inte
är installerad i din bil, t.ex. på grund
av vald tillvalsutrustning eller utförandet för landet. Detta gäller även
säkerhetsrelaterade funktioner och
system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner och system.

Språk
Välja språk
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Language”, i förekommande fall
4 ”Language:”
5 Välj önskad inställning.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.
Inställning av taldialog
Taldialog för röststyrningssystemet,
se sidan 60.
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Funktionsvillkor
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Tid
Ställa in tidszon
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Date and time”
4 ”Time zone:”

Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.
Automatisk tidsinställning
Beroende på utrustningen uppdateras tiden, datum och, vid behov, tidzonen automatiskt.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”

5 Välj önskad inställning.

2 ”System settings”

Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.

4 ”Automatic time setting”

Ställa in tiden
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Date and time”
4 ”Time”
5 Vrid kontrollreglaget tills önskad
timme visas.

3 ”Date and time”
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.

Datum
Ställa in datum
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”

6 Tryck på kontrollreglaget.

3 ”Date and time”

7 Vrid kontrollreglaget tills önskad
minut visas.

4 ”Date:”

8 Tryck på kontrollreglaget.

5 Vrid kontrollreglaget tills önskad
dag visas.
6 Tryck på kontrollreglaget.

Ställa in tidsformat
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Date and time”
4 ”Time format:”
5 Välj önskad inställning.

7 Ändra inställningen för månad
och år.
Ställa in datumets format
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Date and time”
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4 ”Date format:”
5 Välj önskad inställning.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.

Måttenheter
Beroende på bilens specifikation för
respektive land är det möjligt att välja måttenheter för olika värden, t.ex.
förbrukning, sträckor och temperatur.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
3 ”Enheter”
4 Välj önskad menypost.

Aktivering/inaktivering av
informationsfönster
Informationsfönster visas automatiskt på informationsdisplayen för
vissa funktioner. Vissa informationsfönster kan aktiveras eller inaktiveras.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Pop-ups”
4 Välj önskad inställning.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.

Informationsdisplay

5 Välj önskad inställning.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.

Aktivera/inaktivera display
för bilens aktuella position

Ljusstyrka
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Displays”

Princip
Om spårning av fordon är aktiverad
kan bilens aktuella position visas i
Toyota Supra Apps.

4 ”Control display”
5 ”Brightness at night”
6 Vrid kontrollreglaget tills du får
önskad ljusstyrka.
7 Tryck på kontrollreglaget.

Aktivera/inaktivera
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Vehicle tracking”
4 ”Vehicle tracking”

Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.
Beroende på rådande ljusförhållanden blir inställningen av ljusstyrkan
eventuellt inte omedelbart synbar.
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2 ”System settings”
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Välja innehåll på
huvudmenyn
Innehållet som visas i vissa av huvudmenyns menyposter kan väljas.
1

Tryck på knappen.

2 ”Contents of main menu”

Hämta fram meddelanden
Via Toyota Supra Command:
1 ”Notifications”
2 Välj önskat meddelande.
Undermenyn öppnas och meddelandet visas.

3 Välj önskad meny och önskat
innehåll.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.

Meddelanden

Radera meddelanden
Alla meddelanden som inte är fordonsinformation kan raderas från
listan. Fordonsinformation finns kvar
så länge de är relevanta.
Via Toyota Supra Command:

Princip
Menyn visar alla meddelanden som
tagits emot i bilen i form av en lista.

1 ”Meddelanden”
2 Välj önskat meddelande, vid behov.
3

Allmänt
Följande meddelanden kan visas:
• Trafikmeddelanden.
• Fordonsinformation.
• Kommunikationsmeddelanden,
t.ex. e-post, sms eller påminnelser.
• Meddelanden för servicebehov
Meddelanden visas också i statusfältet.

Tryck på knappen.

4 ”Delete this notification” eller
”Delete all notifications”
Inställningar
Följande inställningar kan göras:
• Välj de tillämpningar varifrån
meddelanden är tillåtna:
• Sortera meddelandena efter datum eller prioritet.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Meddelanden”
4 Välj önskad inställning.
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Dataskydd
Dataöverföring
Princip
I bilen finns olika funktioner där du
behöver överföra data till Toyota eller en serviceleverantör. Överföring
av data kan inaktiveras för somliga
funktioner.
Allmänt

Gör bara inställningar när bilen är
stillastående.
Aktivera/inaktivera
Följ anvisningarna på informationsdisplayen.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Data privacy”
4 Välj önskad inställning.

Radera personliga uppgifter
i bilen
Princip
Personliga uppgifter lagras i bilen,
beroende på användning, t.ex. lagrade radiostationer. Sådana personliga uppgifter kan raderas permanent med Toyota Supra Command.
Allmänt
Följande uppgifter kan raderas, beroende på utrustningen i bilen:
• Inställningar av förarprofil
• Lagrade radiostationer
• Lagrade knappar för favoriter
• Värden för körningar och färddator.
• Musikhårddisk.
• Navigation, t.ex. lagrade destinationer.
• Telefonbok.
• Online-data, t.ex. favoriter,
cookies.
• Office-data, t.ex. röstmemon.
• Inloggningskontor.
Det kan ta upp till 15 minuter att radera uppgifter.
Användningsvillkor
Du kan bara radera data när bilen
står stilla.
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Om dataöverföring har inaktiverats
för en viss funktion kan den funktionen inte användas.
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Radera data
Följ anvisningarna på informationsdisplayen.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Data privacy”
4 ”Delete personal data”
5 ”Delete personal data”
6 ”OK”
7 Stig ur bilen och lås den.
Raderingen avslutas efter 15 minuter.
Om inte alla uppgifter är raderade
ska du upprepa raderingsprocessen, om det behövs.
Avbryta radering
Slå på körklart läge för att avbryta
dataraderingen.

Anslutningar

Allmänt
Följande översikt visar möjliga funktioner och respektive lämpliga anslutningstyper. Funktionalitetsnivån
beror på den mobila enheten.
Funktion

Typ av
anslutning

Ringa samtal med
handsfree-systemet.
Använda telefonfunktioner via Toyota Supra
Bluetooth.
Command.
Använda Office-funktioner i en smartphone.
Spela upp musik från en
Bluetooth eller
smartphone eller ljudUSB.
spelare.
Använda kompatibla apBluetooth eller
par via Toyota Supra
USB.
Command.
USB-lagringsmedia:
Exportera och importera
förarprofiler.
Importera och exportera
lagrade resor.

USB.

Uppspelning av musik.

Princip
Det finns olika anslutningstyper för
användning av mobila enheter i bilen. Den anslutningstyp som ska
väljas beror på den mobila enheten
och önskad funktion.

Spela upp videos från
en smartphone eller
USB-enhet.

USB.

Använda appar för AppBluetooth och
le CarPlay via Toyota
WLAN.
Supra Command och
genom röstkommandon.
Skärmspegling: Visa en
smartphones display på WLAN.
informationsdisplayen.
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Följande anslutningstyper kräver en
engångsregistrering i bilen:
• Bluetooth.
• Apple CarPlay.
• Skärmspegling
Registrerade enheter känns därefter
av automatiskt och ansluts till bilen.
Säkerhetsinformation
VARNING

Bluetooth-anslutning
Användningsvillkor
• Enheter som är kompatibla med
Bluetooth gränssnitt.
• Enheten är funktionell.
• Bluetooth är aktiverad på enheten
och påslagen i bilen, se sidan 67.
• Det krävs eventuellt vissa standardinställningar för Bluetooth för
enheten, t.ex. synlighet. Se
bruksanvisningen som medföljde
enheten.
Slå på Bluetooth
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”

2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 ”Settings”
5 ”Bluetooth”
Aktivera/inaktivera
telefonfunktioner
För att kunna använda alla funktioner som stöds av en mobiltelefon
måste följande funktioner aktiveras
innan mobiltelefonen registreras i bilen.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 ”Settings”
5 Välj önskad inställning.
• ”Office”
Aktivera denna funktion för att överföra
sms-meddelanden, e-post, kalendrar,
uppgifter, memon och påminnelser till bilen. Att överföra alla data till bilen kan
medföra kostnader.

• ”Contact pictures”
Aktivera den här funktionen för att visa
bilder på kontakter.

6 Luta kontrollreglaget åt vänster.
Registrera den mobila enheten
i bilen
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”

3
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Att använda integrerade informationssystem och kommunikationsenheter
under en resa kan distrahera dig från
trafiken. Du kan förlora kontrollen
över bilen. Det finns risk för olyckor.
Använd systemen eller enheterna
bara om det är tillåtet i trafiken.
Stanna om det behövs, och använd
systemen eller enheterna när bilen är
stillastående.
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4 ”Connect new device” (Anslut en
enhet)

Vanliga frågor

5 Välj funktioner:
•
”Telephone”
•
”Bluetooth audio”
•
”Apps”
•
”Apple CarPlay”
•
”Screen Mirroring”

Det kan finnas tillfällen när den mobila enheten inte fungerar som förväntat, även om alla förutsättningar
har uppfyllts och alla steg som krävs
har genomförts i rätt ordningsföljd.
Ändå fungerar inte den mobila enheten som förväntat.

Bluetooth:s namn på bilen visas på informationsdisplayen.

I sådana fall kan följande förklaringar bidra med hjälp:

6 Använd den mobila enheten och
sök efter Bluetooth-enheter i närheten.
Bluetooth:s namn på bilen visas på den
mobila enhetens display.
Välj Bluetooth:s namn på bilen.

7 Beroende på den mobila enheten visas antingen ett kontrollnummer, eller så får du ange
kontrollnumret själv.
• Jämför kontrollnumret som visas
på informationsdisplayen med
kontrollnumret på enhetens display.
Bekräfta kontrollnumret i enheten och på
informationsdisplayen.

Varför kunde mobiltelefonen inte
parkopplas eller anslutas?
• För många Bluetooth-enheter är
parkopplade till mobiltelefonen eller bilen.
Radera Bluetooth-anslutningar till andra
enheter i bilen.
Radera alla kända Bluetooth-anslutningar från enhetslistan på mobiltelefonen
och börja en ny sökning efter enheter.

• Mobiltelefonen är i energisparande läge, eller batteriet har låg
laddning.
Ladda mobiltelefonen.

• Ange samma kontrollnummer på
enheten och via Toyota Supra
Command, bekräfta därefter.

Varför reagerar inte mobiltelefonen
längre?
• Apparna på mobiltelefonen fungerar inte längre.

Enheten är ansluten och visas i listan
över enheter, se sidan 72.

Stäng av mobiltelefonen och slå på den
igen.

• Den omgivande temperaturen är
för hög eller för låg för att mobiltelefonen ska kunna fungera.
Utsätt inte mobiltelefonen för extrema
förhållanden.
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Varför kan inte telefonfunktioner användas via Toyota Supra Command?
• Mobiltelefonen är eventuellt inte
konfigurerad på rätt sätt, t.ex.
som en Bluetooth ljudenhet.
Anslut mobiltelefonen med telefonen eller ytterligare telefonfunktion.

Minska datavolymen för kontakten.

• En mobiltelefon kan bara anslutas som ljudkälla eller som telefon.
Konfigurera mobiltelefonen och anslut
den med telefonen eller ytterligare telefonfunktion.

Hur kan kvaliteten för telefonanslutningen förbättras?
• Justera styrkan för Bluetooth-signalen på mobiltelefonen. Metoder
varierar mellan olika mobiltelefoner.

• Justera volymen separat för mikrofon och högtalare i ljudinställningarna.
Om du har gått igenom alla punkter
på listan och inte lyckats få den önskade funktionen ska du kontakta en
auktoriserad Toyota-återförsäljare
eller Toyota-verkstad eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer.
USB-anslutning
Allmänt
Mobila enheter med USB-port ansluts till USB-gränssnittet.
• Ljudenheter, t.ex. MP3-spelare.
• USB-lagringsenheter.
Vanliga filsystem stöds. Formaten
FAT32 och exFAT rekommenderas.

En ansluten USB-enhet får laddström via USB-gränssnittet, förutsatt
att enheten stöder detta. Observera
USB-gränssnittets maximala laddströmstyrka.
Följande kan utföras vid USB-gränssnitt som är kompatibla med dataöverföring:
• Exportera och importera förarprofiler, se sidan 86.
• Uppspelning av musikfiler via
USB-ljud.
• Uppspelning av videofilmer via
USB-ljud.
• Importera resor.
Tänk på följande när du ansluter:
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Varför visas inga, inte alla, eller ofullständiga poster i telefonboken?
• Överföringen av telefonbokens
poster är ännu inte avslutad.
• I vissa fall överförs endast telefonboksposter som lagrats i mobiltelefonen eller på SIM-kortet.
• Möjligen kan inte telefonboksposter med specialtecken visas.
• Det går eventuellt inte att överföra
kontakter från sociala nätverk.
• Antalet telefonboksposter som
ska lagras är för högt.
• Datavolymen för kontakten är för
stor, t.ex. på grund av lagrad information, exempelvis memon.
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• Använd inte för stor kraft när du
sätter in kontakten i USB-gränssnittet.
• Använd en mjuk adaptersladd.
• Skydda USB-enheten från mekaniska skador.
• På grund av det stora utbudet av
USB-enheter på marknaden kan
det inte garanteras att varje enhet
kan användas i bilen.
• Utsätt inte USB-enheter för extrema förhållanden, t.ex. mycket höga temperaturer. Se bruksanvisningen för enheten.
• På grund av det stora utbudet av
olika komprimeringstekniker kan
det inte garanteras att varje media som lagras på USB-enheten
kan spelas upp på rätt sätt.
• För att säkerställa att lagrade data överförs korrekt ska du inte ladda en USB-enhet från uttaget i bilen när enheten också är ansluten
till USB-gränssnittet.
• Beroende på hur USB-enheten
används måste ibland inställningar på USB-enheten utföras. Se
bruksanvisningen för enheten.
Olämpliga USB-enheter:
• USB-hårddiskar.
• USB-hubbar.
• USB-minneskortläsare med flera
ingångar.
• HFS-formaterade USB-enheter.
• Enheter, exempelvis fläktar eller
lampor.

Användningsvillkor
Enheter som är kompatibla med
USB-gränssnitt.
Ansluta en enhet
Anslut en USB-enhet till ett USBgränssnitt, se sidan 259, med lämplig adaptersladd.
USB-enheten visas i listan över enheter, se sidan 72.
Förberedelse för Apple
CarPlay
Princip
CarPlay gör det möjligt att använda
vissa funktioner hos en kompatibel
Apple iPhone genom röstassistenten Siri och med användning av
Toyota Supra Command.
Användningsvillkor
• Kompatibel iPhone.
iPhone 5 eller senare med iOS 7.1 eller
senare.

• Motsvarande avtal för mobil radio.
• Bluetooth, WLAN och röstassistenten Siri är aktiverade på iPhone.
• Bokning av Toyota Supra
Connect-service: Apple CarPlay,
förberedelse.
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Slå på Bluetooth and CarPlay
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 ”Settings”
5 Välj följande inställningar:
• ”Bluetooth”
• ”Apple CarPlay”
Registrera iPhone med CarPlay

Välj CarPlay som funktionen:
”Apple CarPlay”
iPhone är ansluten till bilen och visas i listan över enheter, se sidan
72.
Funktion
För ytterligare information, se instruktionsboken för navigation, underhållning, kommunikation.
Vanliga frågor
Det kan finnas tillfällen när den mobila enheten inte fungerar som förväntat, även om alla förutsättningar
har uppfyllts och alla steg som krävs
har genomförts i rätt ordningsföljd.
Ändå fungerar inte den mobila enheten som förväntat.
I sådana fall kan följande förklaringar bidra med hjälp:

Din iPhone har redan parkopplats
med Apple CarPlay. När en ny anslutning etableras kan CarPlay inte
längre väljas.
• Radera din iPhone från enhetslistan.
• På din iPhone, radera den aktuella bilen från listan över lagade anslutningar under Bluetooth och
under WLAN.
• Parkoppla din iPhone som en ny
enhet.
Om alla steg på listan har utförts och
den önskade funktionen ändå inte
kan användas, ska du kontakta
kundtjänsten hos en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer.
Skärmspegling
Allmänt
Med skärmspegling kan du kan visa
din smartphones skärm på informationsdisplayen.
Användningsvillkor
• Kompatibel smartphone med
gränssnittet till skärmspegling.
• Skärmspegling är påslagen i din
smartphone.
• WLAN är påslagen i din bil.

3
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Registrera iPhone via Bluetooth på
bilen, se sidan 67.
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Slå på WLAN
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 ”Settings”
5 ”Vehicle WiFi”
Registrera din smartphone med
skärmspegling.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”

Hantera mobila enheter
Allmänt
• Efter engångsregistreringen detekteras enheterna automatiskt
och ansluts igen när radioläge aktiveras.
• Data som lagras på SIM-kortet eller i mobiltelefonen överförs till bilen när det har detekterats.
• Vissa enheter kan kräva särskilda
inställningar, t.ex. auktorisering.
Se bruksanvisningen som medföljde enheten.

2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 ”Connect new device”
5

”Screen Mirroring”

WLAN:s namn på bilen visas på informationsdisplayen.

Visa enhetslistan
Alla enheter som är registrerade eller anslutna till bilen visas i listan
över enheter.
Via Toyota Supra Command:

6 Sök efter WLAN-enheter i närheten på din smartphone.

1 ”My Vehicle”

WLAN:s namn på bilen visas på enhetens display. Välj WLAN:s namn på bilen.

3 ”Mobile devices”

7 Bekräfta anslutningen via Toyota
Supra Command.
Enheten är ansluten och visas i listan över enheter, se sidan 72.

2 ”System settings”
En symbol indikerar för vilken funktion en enhet används.
Symbol

Funktion
”Telephone”
”Additional telephone”
”Bluetooth audio”
”Apps”
”Apple CarPlay”
”Screen Mirroring”
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Konfigurera enheten
Funktioner kan aktiveras eller inaktiveras på en registrerad eller ansluten enhet.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”

73

3 ”Mobile devices”
4 Välja enhet.
5 ”Connect device”
Funktioner som var länkade till enheten innan den kopplades från länkas till enheten igen när den återansluts. Dessa funktioner är inaktiverade för en redan ansluten enhet, i förekommande fall.

4 Välj önskad enhet.
5 Välj önskad inställning.

Koppla från en enhet
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 Välj enhet.
5 ”Disconnect device”
Enheten förblir registrerad och kan
anslutas igen, se sidan 73.

Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 Välj enhet.
5 ”Delete device”
Enheten frånkopplas och raderas
från listan över enheter.
Växla mellan telefonen och den
andra telefonen
Om två mobiltelefoner är anslutna
med bilen kan funktionerna för telefonen och den andra telefonen växlas mellan telefonerna.
Via Toyota Supra Command:

Ansluta en enhet
En frånkopplad enhet kan återanslutas.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”

1 ”My Vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Mobile devices”
4 ”Settings”
5 ”Swap telephone/additional tel.”

3
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Om en funktion är länkad till en enhet men den är redan aktiverad på
en annan ansluten enhet överförs
den till den nya enheten och den tidigare enheten kopplas från.

Radera en enhet
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Öppna och stänga
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade i
din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet.
Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner
och system.

Fjärrkontroll
Allmänt
Leveransspecifikationen inkluderar
två fjärrkontroller med inbyggda
nycklar.

Säkerhetsinformation
VARNING
Personer, eller husdjur, som är kvar i
bilen kan låsa dörrarna inifrån och bli
inlåsta. I så fall kan bilen inte öppnas
från utsidan. Det finns risk för skador.
Ha med dig fjärrkontrollen så att du
kan öppna bilen från utsidan.

VARNING
Vissa landsspecifikationer gör det
möjligt att med särskild kunskap låsa
upp från insidan.
Det finns risk för skador eller livsfara
om människor är kvar i bilen under
längre stunder och därmed utsätts för
extrema temperaturer. Lås inte bilen
utifrån om det finns personer i bilen.

VARNING
Barn utan tillsyn, eller djur, i bilen kan
sätta bilen i rörelse och utsätta sig
själva eller andra som befinner sig på
vägen i fara, exempelvis genom följande:
• Trycka på start/stopp-knappen.

Varje fjärrkontroll innehåller ett batteri som kan bytas. Byta batteri, se
sidan 77.

• Lossa parkeringsbromsen.

Knapparnas funktioner kan länkas
beroende på utrustningen och utförandet för respektive land. För inställningar, se sidan 89.

• Lägga i växelväljarens läge N.

En förarprofil, se sidan 86, med personanpassade inställningar kan länkas till en fjärrkontroll.
För att förhindra att fjärrkontrollen
blir inlåst ska du alltid ta den med
dig när du lämnar bilen.

• Öppna och stänga dörrar eller fönster.

• Använda utrustning i bilen.
Det medför risk för olyckor eller
skador. Lämna inte barn eller djur
utan tillsyn i bilen. När du lämnar bilen
ska du ta med dig fjärrkontrollen och
låsa bilen.
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Översikt
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• Om fönstret sänks ytterligare för
att underlätta instigning.
Låsa upp bilen
Tryck på knappen på fjärrkontrollen.

1
2
3
4

Låsa upp
Allmänt
Bilens respons när den låses upp
med fjärrkontrollen beror på följande
inställningar, se sidan 89, för låsa
och låsa upp:
• Om bara förardörren och tankluckan eller alla bilens tillträdespunkter låses upp när knappen
först trycks in.
• Om upplåsning av bilen åtföljs av
en kort signal.
• Om välkomstbelysningen, se sidan 173, tänds när bilen låses
upp.
• Om ytterbackspeglarna automatiskt fälls ut och in när bilen låses
upp and låses.
Ytterbackspeglarna fälls automatiskt ut
och in när bilen låses upp och låses.

Följande funktioner utförs även:
• Om en förarprofil, se sidan 86,
har länkats till fjärrkontrollen aktiveras denna förarprofil och inställningarna som lagrade i den konfigureras.
• Kupébelysningen tänds om den
inte hade släckts manuellt. Tända/släcka kupébelysningen manuellt, se sidan 178.
• Med stöldskydd: Stöldskyddet är
avstängt.
• Med larmsystem: Larmsystemet,
se sidan 91, är avstängt.
Tryck på knappen på fjärrkontrollen två gånger i rad för
att aktivera komfortminnet.

Beroende på inställning sänks fönstret ytterligare när en dörr öppnas.
Bilen är körklar, se sidan 45, när en
av framdörrarna öppnats.
Belysningen kan vara beroende av
omgivningens ljusstyrka.

3
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Låsa upp
Låsa
Låsa upp bakluckan
Fördröjd släckning av strålkastarna

Om bara förardörren och tankluckan
har låsts upp på grund av inställningen ska du trycka på knappen på
fjärrkontrollen igen för att låsa upp
bilens övriga tillträdespunkter.
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Komfortöppning
Öppna
Håll knappen på fjärrkontrollen intryckt.

Fönstren öppnas så länge knappen
på fjärrkontrollen är intryckt.
Ytterbackspeglar som fälldes in via
komfortstängningen fälls nu ut.
Låsa

Om det körklara läget fortfarande är
aktivt när bilen låses hörs signalhornet två gånger. Stäng i så fall av det
körklara läget med start/stop-knappen.
Komfortstängning

Allmänt
Bilens respons när den låses med
fjärrkontrollen beror på följande inställningar, se sidan 89.
• Om låsning av bilen åtföljs av en
kort ljussignal.
• Om ytterbackspeglarna automatiskt fälls in och ut när bilen låses
upp and låses.
• Om den fördröjda släckningen av
strålkastarna, se sidan 173, är aktiverad när bilen är låst.
Låsa bilen
1 Stäng förardörren.
2

• Med stöldskydd: Stöldskyddet aktiveras. Detta förhindrar att dörrarna låses upp med låsknapparna eller dörröppnarna.
• Med larmsystem: Larmsystemet,
se sidan 91, aktiveras.

Tryck på knappen på fjärrkontrollen.

Följande funktioner utförs:
• Alla dörrarna, bakluckan och
tankluckan låses.

Säkerhetsinformation
VARNING
Kroppsdelar kan råka fastna när komfortstängningen används. Det finns
risk för skador. Se till att rörelseområdet är fritt under komfortstängningen.

Stänga
Håll knappen på fjärrkontrollen intryckt efter låsning.

Fönstren stängs så länge knappen
på fjärrkontrollen är intryckt.
Ytterbackspeglarna fälls in.
Om varningsblinkers tänds fälls ytterbackspeglarna inte in.
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Tända kupébelysningen och
yttre belysning.
Med bilen låst, tryck på knappen på fjärrkontrollen.

Funktionen är inte tillgänglig under
10 sekunder efter låsning.
• Kupébelysningen tänds om den
inte hade släckts manuellt. Tända/släcka kupébelysningen manuellt, se sidan 178.
• Beroende på inställningarna
tänds den yttre belysningen, se
sidan 173.

Baklucka
Allmänt
För att undvika att fjärrkontrollen blir
inlåst ska du alltid ta den med dig
när du lämnar bilen.
En inställning kan göras så att dörrarna låses upp när bakluckan öppnas med fjärrkontrollen. För inställningar, se sidan 89.
Säkerhetsinformation
VARNING
Kroppsdelar kan komma i kläm när
bakluckan öppnas/stängs. Det finns
risk för skador. Se till att bakluckans
rörelseområde är fritt under öppning
och stängning.

OBSERVERA
Bakluckan svänger bakåt och uppåt
när den öppnas. Det finns risk för
materiell skada. Se till att bakluckans
rörelseområde är fritt under öppning
och stängning.

Låsa upp
Håll knappen på fjärrkontrollen intryckt i cirka 1 sekund.

På vissa utrustningsversioner låses
även dörrarna upp varje gång.
3

Aktivera den fördröjda
släckningen av strålkastarna
Håll knappen på fjärrkontrollen intryckt i cirka 1 sekund.

Ställa in tidslängden, se sidan 173.
Byte av batteri
1 Ta ut den integrerade nyckeln
från fjärrkontrollen, se sidan 80.
2 Placera den integrerade nyckeln
under locket till batteriutrymmet, pil 1, och bänd upp locket
med den integrerade nyckeln,
pil 2.
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Belysningen kan vara beroende av
omgivningens ljusstyrka.
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3 Använd ett spetsigt föremål till att
trycka batteriet i pilens riktning
och lyft ut det.

4 Sätt in ett nytt batteri av typen
CR 2032 med den positiva sidan
uppåt.
5 Tryck fast locket.
Gör dig av med gamla batterier hos en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad eller annan
verkstad med motsvarande
kvalifikationer, eller lämna in
dem på en godkänd uppsamlingsplats.

Extra fjärrkontroller
Extra fjärrkontroller finns hos varje
auktoriserad Toyota-återförsäljare
eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer.

Förlust av fjärrkontroller
En förlorad fjärrkontroll kan blockeras och ersättas hos varje auktoriserad Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
Om en förarprofil, se sidan 86, har
länkats till den förlorade fjärrkontrollen måste anslutningen till denna
fjärrkontroll raderas. En ny fjärrkontroll kan sedan länkas till förarprofilen.
Funktionsstörning
Allmänt
Fordonsinformation, se sidan 152,
visas.
Det kan vara svårt för bilen att detektera fjärrkontrollen under vissa
förhållanden, däribland följande:
• Batteriet i fjärrkontrollen är urladdat. Byta batteri, se sidan 77.
• Störningar av radiolänken från
sändarmaster eller annan utrustning som sänder starka signaler.
• Avskärmning av fjärrkontrollen av
metallföremål.
Förvara inte fjärrkontrollen tillsammans
med metallföremål.

• Störningar av radiolänken av mobiltelefoner eller andra elektroniska enheter i fjärrkontrollens omedelbara närhet.
Förvara inte fjärrkontrollen tillsammans
med elektroniska enheter.
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• Störningar av radiosändningar orsakad av laddning av mobila enheter, t.ex. en mobiltelefon.
• Fjärrkontrollen är placerad nära
den trådlösa laddningsdockan.
Placera fjärrkontrollen någon annanstans.
Om en störning har uppstått kan bilen låsas upp och låsas utifrån med
den integrerade nyckeln, se sidan
79.

Vanliga frågor
Vad kan man göra för att en bil ska
kunna öppnas om fjärrkontrollen har
oavsiktligt blivit inlåst i bilen?
• Remote Services i appen Toyota
Supra Connect kan användas till
att låsa och låsa upp en bil.
Detta kräver ett aktivt avtal för Toyota
Supra Connect samt att appen Toyota
Supra Connect måste vara installerad
på din smartphone.

• Upplåsning av bilen kan begäras
via Concierge Services.
Detta kräver ett aktivt avtal för Toyota
Supra Connect.

Integrerad nyckel
Allmänt
Med den integrerade nyckeln kan
förardörren låsas upp och låsas utan
fjärrkontrollen.
Det körklara läget kan inte aktiveras
om fjärrkontrollen inte har känts av.

Den integrerade nyckeln passar
också till handskfacket.

Om det skulle inträffa ska du fortsätta på följande sätt:

Använd den integrerade nyckeln till
nyckellåset till framsätespassagerarens krockkuddar, se sidan 188.

1 Håll baksidan av fjärrkontrollen
mot markeringen på rattstången.
Håll ögonen på displayen i instrumentgruppen.
2 Om fjärrkontrollen detekteras:
Slå på det körklara läget inom 10
sekunder.
Om fjärrkontrollen inte detekteras
ska du ändra läget för fjärrkontrollen
något och upprepa proceduren.

3

REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Aktivering av det körklara läget via
fjärrkontrollens särskilda ID-funktion.
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Säkerhetsinformation
VARNING
Vissa landsspecifikationer gör det
möjligt att med särskild kunskap låsa
upp från insidan.

Låsa upp/låsa med dörrlåset
1 Dra dörrhandtaget utåt med en
hand och håll kvar.

Det finns risk för skador eller livsfara
om människor är kvar i bilen under
längre stunder och därmed utsätts för
extrema temperaturer. Lås inte bilen
utifrån om det finns personer i bilen.

OBSERVERA
Dörrlåset är fast anslutet till dörren.
Dörrhandtaget är rörligt. Om du drar i
dörrhandtaget när den integrerade
nyckeln är i låset kan skador uppstå
på lacken eller den integrerade nyckeln. Det finns risk för materiell skada.
Dra ut den integrerade nyckeln innan
du drar i dörrens ytterhandtag.

2 För ett finger på andra handen
under skyddet bakifrån och tryck
skyddet utåt.
Stöd skyddet med tummen så att det inte ska falla ur dörrhandtaget.

Ta ut nyckeln

3 Ta bort skyddet.
4 Lås upp eller lås dörren med den
integrerade nyckeln.
Tryck på knappen, pil 1, och dra ut
den integrerade nyckeln, pil 2.
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De andra dörrarna måste låsas upp
eller låsas från insidan.
Larmsystem
Larmsystemet aktiveras inte om bilen låses med den integrerade nyckeln.

Låsa
Tryck på knappen med framdörrarna stängda

• Tankluckan förblir olåst.
• Låsning aktiverar inte bilens
stöldskyddssystem.

Larmsystemet utlöses när dörren
öppnas efter att ha låsts upp via
dörrlåset.

Centrallåsknappar
Allmänt
I händelse av en tilräckligt svår
olycka låses bilen upp automatiskt.
Varningsblinkers och kupébelysningen tänds.
Översikt

Centrallåsknappar.

Låsa upp
Tryck på knappen.

Öppna
•

Tryck på knappen för att
låsa upp alla dörrarna samtidigt.

Dra i dörröppnaren över armstödet.

• Vrid dörröppnaren på den dörr
som ska öppnas. Övriga dörrar
förblir låsta.
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Stäng av larmet genom att låsa upp
bilen med fjärrkontrollen. Använd
fjärrkontrollens särskilda ID-funktion,
om det behövs, se sidan 78.

81

82

3-1. REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Elektroniskt nyckelsystem

Viktiga punkter

Princip
Den här funktionen ger dig åtkomst
till bilen utan att fjärrkontrollen behöver användas.
Det är tillräckligt att du bara har
nyckeln med dig, exempelvis i byxfickan.
Bilen känner automatiskt av fjärrkontrollen när den befinner sig i närheten eller inne i bilen.
Allmänt
Det elektroniska nyckelsystemet
stöder följande funktioner:
• Låsa upp och låsa bilen med
dörrhandtaget.
Användningsvillkor
• För att låsa måste fjärrkontrollen
befinna sig utanför bilen i närheten av dörrarna.
• Bilen kan bara låsas upp och låsas igen efter cirka 2 sekunder.

 Föraren ska alltid ha fjärrkontrollen på sig och ta med den när
han/hon lämnar bilen.
 Beroende på var bilen befinner
sig, eller på radiovågorna i omgivningen, kan fjärrkontrollen eventuellt inte fungera korrekt. Bär inte
på fjärrkontrollen samtidigt med
en elektronisk enhet, t.ex. en mobiltelefon eller dator.
 Ta alltid med dig fjärrkontrollen
när du lämnar bilen ifall fjärrkontrollens batteri är urladdat eller
om fjärrkontrollen inte skulle fungera.
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Säkerhetsinformation
VARNING

Personer med implanterbara
pacemakers eller implanterbara
defibrillatorer ska hålla sig på minst
22 cm avstånd från bilen när en dörr
öppnas eller stängs. De ska även
undvika att luta sig mot bilen eller se
genom fönstren utifrån när en dörr
öppnas eller stängs.
Personer som använder annan elektrisk utrustning för medicinskt bruk än
implanterbara pacemakers,
biventrikulära pacemakers (CRT) eller
implanterbara defibrillatorer (ICD) bör
höra med läkaren eller tillverkaren av
utrustningen huruvida dess funktion
påverkas av radiovågor.
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Bilen sänder radiovågor närhelst det
elektroniska nyckelsystemet används
till att låsa eller låsa upp dörrarna,
öppna bakluckan eller när start/stopknappen används. Därför kan systemet påverka funktionen i implanterbara pacemakers och implanterbara
defibrillatorer.
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Effektivt avstånd (områden inom vilka det elektroniska
nyckelsystemets radiovågor sänds)

A Nära mittkonsolens främre del
B Nära mittkonsolens bakre del
C I bagagerummet och nära bakre stötfångaren
D Nära varje dörr och dörrhandtag

Låsa upp
Allmänt
Bilens respons när den låses upp
med det elektroniska nyckelsystemet beror på följande inställningar,
se sidan 89:
• Om upplåsning av bilen åtföljs av
en kort signal.
• Om välkomstbelysningen, se sidan 173, tänds när bilen låses
upp.

• Om ytterbackspeglarna automatiskt fälls ut och in när bilen låses
upp and låses.
Ytterbackspeglarna fälls automatiskt ut
och in när bilen låses upp och låses.
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Låsa upp bilen

Fatta tag i handtaget på en bildörr.

Vidrör med fingret den nedsänkta
delen av handtaget på en stängd bildörr i cirka 1 sekund utan att fatta
tag i dörrhandtaget.

Låsa
Allmänt
Bilens respons när den låses med
det elektroniska nyckelsystemet beror på följande inställningar, se sidan
89:
• Om låsning av bilen åtföljs av en
kort ljussignal.
• Om ytterbackspeglarna automatiskt fälls ut och in när bilen låses
upp and låses.
• Om den fördröjda släckningen av
strålkastarna, se sidan 173, är aktiverad när bilen är låst.
Låsa bilen
Stäng förardörren.

Allmänt
För att undvika att fjärrkontrollen blir
inlåst ska du alltid ta den med dig
när du lämnar bilen.
Beroende på utrustningen och
landsspecfikationer är det möjligt att
välja om dörrarna också låses upp.
Justera inställningarna, se sidan 89.
Säkerhetsinformation
VARNING
Kroppsdelar kan komma i kläm när
bakluckan öppnas/stängs. Det finns
risk för skador. Se till att bakluckans
rörelseområde är fritt under öppning
och stängning.
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Baklucka
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OBSERVERA

Baklucka, nödöppning

Bakluckan svänger bakåt och uppåt
när den öppnas. Det finns risk för
materiell skada. Se till att bakluckans
rörelseområde är fritt under öppning
och stängning.

Öppna och stänga
Öppna utifrån
•

Håll knappen på fjärrkontrollen intryckt i cirka 1 sekund.

Dörrarna låses också upp, i förekommande fall. Öppna med fjärrkontrollen,
se sidan 77.

Dra i handtaget i bagagerummet.
Nu öppnas bakluckan.

Förarprofiler
Princip

Öppna inifrån
Tryck på knappen i förardörrens förvaringsdel.

Stänga

Individuella inställningar för flera förare kan lagras i förarprofilerna och
hämtas fram när de behövs.
Allmänt
De finns tre profiler där personliga
bilinställningar kan lagras. Varje
fjärrkontroll är länkad till en av dessa
förarprofiler.
När bilen låses upp med fjärrkontrollen aktiveras den länkade förarprofilen. Alla inställningar som är lagrade i
förarprofilen appliceras automatiskt.

Dra ned bakluckan med handtaget i
urtaget.

Om flera förare använder sin egen
fjärrkontroll anpassas bilen till respektive personliga inställningar när
den låses upp. Dessa inställningar
återställs också om bilen används
under tiden av någon med en annan
fjärrkontroll.
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Ändringar av inställningarna lagras
automatiskt i den förarprofil som används för tillfället.
Om en annan förarprofil väljs via
Toyota Supra Command appliceras
inställningarna som är lagrade där
automatiskt. Den nya förarprofilen
länkas till den fjärrkontroll som används för tillfället.
De finns även en gästprofil som inte
är länkad till någon fjärrkontroll. Den
kan användas för att göra inställningar på bilen utan att de personliga förarprofilerna ändras.

Så att korrekt förarprofil ställs in
måste systemet kunna länka den
detekterade fjärrkontrollen till en
unik förare.
Det sker om följande förhållanden
uppfylls:
• Föraren har bara sin egen fjärrkontroll på sig.
• Föraren låser upp bilen.
• Föraren stiger in i bilen genom förardörren.
Förarprofil som används för
tillfället
Namnet på förarprofilen som används för tillfället visas när informationsdisplayen slås på.
Välja en förarprofil, se sidan 88.

Så snart motorn startas eller någon
knapp trycks in visas den senast
valda displayen på informationsdisplayen.
Stänga av välkomstskärmen via
Toyota Supra Command: ”OK”
Inställningar
Inställningar för följande system och
funktioner lagras i förarprofilen som
används för tillfället. De inställningar
som kan lagras beror på landet och
utrustningen.
• Låsa upp och låsa.
• Belysning.
• Luftkonditionering.
• Radio.
• Instrumentgrupp.
• Knappar för favoriter.
• Volymer, ljud.
• Informationsdisplay.
• Navigering.
• Parkeringssensorer.
• Backkamera.
• Vindrutedisplay.
• Sportlägesknapp.
• Sätets position, ytterbackspegelns position.
Positionerna som ställts in via sätesminnet och den senast inställda positionen
lagras.

• Farthållare.
• Toyota Supra Safety.
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Användningsvillkor
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Profilhantering
Välja förarprofil

4 ”OK”
Gästprofilen kan inte namnges. Den
är inte länkad till den fjärrkontroll
som används för tillfället.

Oavsett vilken fjärrkontroll som används för tillfället kan olika förarprofiler hämtas fram. Det gör det möjligt
att personliga bilinställningar kan
hämtas fram även om bilen inte låstes upp med förarens egen fjärrkontroll.

För att undvika att förarprofiler blandas ihop kan ett personnamn ges till
den förarprofil som används för tillfället.

Via Toyota Supra Command:

Via Toyota Supra Command:

1 ”My Vehicle”

1 ”My Vehicle”

2 ”Driver profiles”

2 ”Driver profiles”

3 Välj en förarprofil.

3 Välj en förarprofil.

4 ”OK”

Förarprofilen med den här symbolen
kan döpas om.

• Inställningarna som är lagrade i
den valda förarprofilen appliceras
automatiskt.
• Den valda förarprofilen länkas till
fjärrkontrollen som används för
tillfället.
• Om förarprofilen redan är länkad
till en annan fjärrkontroll länkas
den förarprofilen till båda fjärrkontrollerna.
Gästprofil
För gästprofilen kan individuella inställningar kan göras som inte lagras i någon av de tre förarprofilerna.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Driver profiles”
3 ”Drive off (guest)”

Döpa om förarprofilen

4 ”Change driver profile name”
5 Ange namnet på en profil.
6

Välj symbolen.

Återställa förarprofilen
Inställningarna för den aktiva förarprofilen återställs till fabriksinställningar.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Driver profiles”
3 Välj en förarprofil.
Förarprofilen med den här symbolen
kan återställas.

4 ”Reset driver profile”
5 ”OK”
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Exportera förarprofil
De flesta inställningar för förarprofilen som används för tillfället kan exporteras.
Exportering kan vara bra som reservkopia och att hämta fram personliga inställningar, t.ex. innan bilen tas in på verkstad. När reservkopia har gjorts kan förarprofilerna tas
med till en annan bil.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
3 Välj en förarprofil.
Förarprofilen med den här symbolen
kan exporteras.

4 ”Export driver profile”
5 Välj ett medium till vilket förarprofilen ska exporteras.
• ”USB device”
Välj USB-minnet, vid behov, se sidan 69.

5 Välj ett medium till vilket förarprofilen ska importeras.
• USB-minne: ”USB device”
Välj USB-minnet, vid behov.

6 Välj den förarprofil som ska importeras.
Systemets begränsningar
Det går inte alltid att länka en fjärrkontroll till en enda förare. Det kan
vara fallet i följande scenarier:
• Framsätespassageraren låser
upp bilen med fjärrkontrollen,
men en annan person kör bilen.
• Föraren låser upp bilen med det
elektroniska nyckelsystemet, och
har flera fjärrkontroller på sig.
• Om man byter förare utan att bilen låses och låses upp.
• Om flera fjärrkontroller finns i området utanför bilen.

Inställningar

Importera förarprofil
De befintliga inställningarna för förarprofilen som används för tillfället
skrivs över av inställningarna i den
importerade förarprofilen.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Driver profiles”
3 Välj förarprofilen som ska skrivas
över.
Förarprofilen med den här symbolen
kan kan skrivas över.

4 ”Import driver profile”

Allmänt
Olika inställningar är möjliga för fjärrkontrollens funktioner beroende på
utrustningen och landsspecifikationer.
Dessa inställningar lagras i den förarprofil som används för tillfället.

3

REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

2 ”Driver profiles”
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Inställning av senaste sätes- och
spegelposition

Låsa upp
Dörrar

Via Toyota Supra Command:

Via Toyota Supra Command:

1 ”My Vehicle”

1 ”My Vehicle”

2 ”Driver profiles”

2 ”Vehicle settings”

3 Välj en förarprofil.

3 ”Doors/Key”

Inställningen kan göras för den förarprofil som är markerad med denna symbol.

4

”Driver's door” eller
doors”

”All

4 ”Last seat position automatic”

5 Välj önskad inställning:
• ”Driver's door only”
Enbart förardörren och tankluckan låses
upp. Med en till tryckning blir hela bilen
upplåst.

• ”All doors”

När bilen låses upp ställs förarsätet
och ytterbackspeglarna in till det senast inställda läget.
Inställning för det senaste läget är
oberoende av positioner som lagrats
via sätesminnet.

Hela bilen låses upp.

Bekräftelsesignaler från bilen

Baklucka
Beroende på utrustning och landsspecifikation är dessa inställningar
eventuellt inte tillgängliga.

Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”

Via Toyota Supra Command:

3 ”Doors/Key”

1 ”My Vehicle”

4 ”Flash for lock/unlock”

2 ”Vehicle settings”

Upplåsning bekräftas med två blinkningar, låsning av en blinkning.

3 ”Doors/Key”
4

”Tailgate” eller
gate and door(s)”

”Tail-

5 Välj önskad inställning:
• ”Tailgate”
Bakluckan öppnas.

• ”Tailgate and door(s)”
Bakluckan öppnas och dörrarna låses
upp.

Automatisk låsning
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Doors/Key”
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4 Välj önskad inställning:
• ”Relock automatically”

3 ”Doors/Key”

Bilen låses automatiskt igen efter en kort
stund om ingen dörr öppnas efter upplåsningen.

Parkerat läge, se sidan 44, etableras när
framdörrarna öppnas.

• ”Lock after pulling away”
När du har börjat köra låses bilen automatiskt.

Automatisk upplåsning
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
4 ”Unlock at end of journey”
När det körklara läget har stängts av
med en tryckning på start/stop-knappen
blir den låsta bilen automatiskt upplåst.

Automatisk in/utfällning av
speglarna
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Doors/Key”
4 ”Fold mirrors in when locked”
När bilen låses fälls ytterbackspeglarna
automatiskt in och när bilen låses upp
fälls de automatiskt ut.

Etablera parkerat läge när
framdörrarna öppnats
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”

4 ”Switch off after door opening”

Larmsystem
Allmänt
Larmsystemet reagerar på följande
förändringar när bilen är låst:
• En dörr, motorhuven eller bakluckan öppnas.
• Rörelser i kupén.
• Bilens lutning förändras, t.ex. om
försök görs att hissa upp den för
att stjäla hjulen, eller för att höja
den innan den bogseras bort.
• Avbrott i strömtillförseln från batteriet har uppstått.
• Felaktig användning av uttaget för
omborddiagnos, OBD.
Larmsystemet indikerar följande förändringar visuellt och hörbart:
• Hörbart larm: Beroende på lokala
regler kan det hörbara larmet vara dämpat.
• Visuellt larm: Genom den yttre
belysningen blinkar.
Sätta på/stänga av
Larmsystemet sätts på/stängs av
samtidigt som bilen låses upp och
låses med fjärrkontrollen eller den
elektroniska nyckeln.
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3 ”Doors/Key”
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Öppna dörrarna när
larmsystemet är påslaget
Larmsystemet utlöses när en dörr
öppnas om dörren har låsts upp
med den integrerade nyckeln i dörrlåset.
Stoppa larmet, se sidan 93.
Öppna bakluckan med
larmsystemet påslaget
Bakluckan kan öppnas även om
larmsystemet är påslaget.
När bakluckan stängs låses den
igen och övervakas, så länge dörrarna är låsta. Varningsblinkers blinkar
en gång.
Indikatorlampan på
ytterbackspegeln

• Indikatorlampan blinkar i cirka 10
sekunder innan den börjar blinka
varannan sekund: Rörelsedetektorn och lutningssensorn är inte
aktiva eftersom dörrar, motorhuv
eller baklucka inte är ordentligt
stängda. Ordentligt stängda tillträdespunkter är säkrade.
Om tillträdespunkter som är öppna sedan stängs slås rörelsedetektorn och lutningssensorn på.

• Indikatorlampan slocknar när bilen har låsts upp: Inget försök har
gjorts att manipulera bilen.
• Indikatorlampan blinkar efter upplåsning tills det körklara läget är
aktiverat, men inte längre än i cirka 5 minuter: Larmet har utlösts.
Lutningssensor
Bilens lutning övervakas.
Larmsystemet reagerar, exempelvis
när försök görs att stjäla ett hjul, eller
bogsera bort bilen.
Rörelsedetektor

• Indikatorlampan blinkar varannan
sekund: Larmsystemet är påslaget.

Bilens kupé övervakas upp till höjden på sittdynorna. Därför är larmsystemet, inklusive rörelsedetektorn, påslaget även om fönstret är
öppet. Föremål som faller ned, t.ex.
löv, kan utlösa larmet.
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Undvika falsklarm
Allmänt
Lutningssensorn och rörelsedetektorn kan utlösa larm utan att någon
obehörig aktivitet har ägt rum.

Lutningssensorn och rörelsedetektorn kan stängas av för sådana situationer.

• Med den elektroniska nyckeln:
fatta tag i dörrhandtaget antingen
på förarsidan eller framsätespassagerarsidan medan du har fjärrkontrollen på dig.

Fönsterhissknappar
Säkerhetsinformation
VARNING
Kroppsdelar kan komma i kläm när
fönstren öppnas/stängs. Det kan
medföra risk för kroppsskada eller
materiell skada. Se till att fönstrens
rörelseområde är fritt under öppning
och stängning.

Översikt

Stänga av lutningssensorn och
rörelsedetektorn
Så snart bilen har låsts ska
du trycka på knappen på
fjärrkontrollen inom 10 sekunder.

Indikatorlampan tänds i cirka 2 sekunder och börjar sedan blinka igen.
Lutningssensorn och rörelsedetektorn är avstängda tills nästa gång bilen låses.
Avbryta larmet
• Lås upp bilen med fjärrkontrollen.
Använd fjärrkontrollens särskilda
ID-funktion om det behövs, se sidan 78.

Elfönsterhiss, reglage

Användningsvillkor
Fönstren kan öppnas och stängas
under följande förhållanden.
• Radioläge har etablerats.
• Körklart läge har etablerats.
• En kort stund efter att parkerat läge har etablerats.
• Fjärrkontrollen är i kupén.

3
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Möjliga situationer för oönskat larm:
• I tvätthallar eller biltvättar.
• I garage med två nivåer.
• Under transport på järnväg, bilfärja eller släpvagn.
• Om det finns husdjur i bilen.
• Om bilen låses när du har börjat
tanka bilen.
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Öppna
•

Säkerhetsinformation

Tryck in knappen till motståndspunkten.

Fönstret öppnas så länge knappen hålls
intryckt.

•

Tryck in knappen förbi
motståndspunkten.

Fönstret öppnas automatiskt. Rörelsen
avstannar när knappen trycks in igen.

Stänga
•

Dra i knappen till mot-

VARNING
Tillbehör till fönstren, t.ex. antenner,
kan skada klämskyddsmekanismen.
Det finns risk för skador. Montera inga
tillbehör inom fönstrens rörelseområde.

Stänga utan klämskyddsmekanismen
Om en utvändig fara eller is gör att
du inte kan stänga fönstren på normalt sätt ska du göra följande:
1

ståndspunkten.
Fönstret stängs så länge knappen hålls
intryckt.

•

Dra i knappen förbi motståndspunkten.

Fönstret stängs automatiskt om dörren
är stängd. Dra i knappen igen för att
stoppa rörelsen.

Dra i knappen förbi motståndspunkten och håll kvar den
där.

Fönstret stängs med begränsat klämskydd. Om stängningskraften överskrider ett visst värde avbryts stängningen.

2

Dra i knappen förbi motståndspunkten igen inom cirka 4
sekunder och håll kvar den där.

Fönstret stängs utan klämskydd.

Klämskydd, mekanism
Allmänt
Om stängningskraften överskrider
ett visst värde när ett fönster stängs
avbryts stängningen.
Fönstret öppnas något.
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Säten, speglar och ratt
Utrustning i bilen

Säker sittposition
En sittposition som fyller de åkandes
behov är nödvändig för avslappnad
körning och minsta möjliga trötthet.
I händelse av en olycka spelar rätt
sittposition en viktig roll. Följ anvisningarna i följande kapitel:
• Säten, se sidan 95.
• Säkerhetsbälten, se sidan 99.
• Nackskydd, se sidan 103.
• Krockkuddar, se sidan 179.

Säten
Säkerhetsinformation
VARNING
Att justera sätet under färd kan få
sätet att oväntat komma i rörelse. Du
kan förlora kontrollen över bilen. Det
finns risk för olyckor. Justera sätet på
förarsidan endast när bilen är stillastående.

VARNING
Om ryggstödet är alltför långt bakåtlutat kan säkerhetsbältets skyddande
verkan inte garanteras. Det finns risk
för att den åkande glider under säkerhetsbältet om en olycka inträffar. Risk
för svåra eller livshotande skador.
Justera sätet innan du börjar köra.
Justera ryggstödet till det mest upprätta läget och ändra det inte under
färden.

VARNING
Det finns risk för att klämskador när
sätena flyttas. Risk för personskada
eller materiell skada. Se till att sätets
rörelseområde är fritt innan du gör
några justeringar.

3
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade i
din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet.
Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner
och system.
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Manuellt justerbara säten

Höjd

Översikt

6

1
2
3
4
5
6

5 4 3

2

1

Ryggstödets vinkel
Höjd
Ryggstödets bredd
Svankstöd
Framåt/bakåt
Sätets lutning

Dra spaken uppåt eller tryck den
nedåt upprepade gånger tills sätet
har önskad höjd.
Framåt/bakåt

Ryggstödets vinkel

Dra i spaken och för sätet i önskad
riktning.

Dra i spaken och tryck med kroppen
mot ryggstödet eller lyft kroppen från
ryggstödet, efter behov.

När du har släppt spaken, tryck sätet
försiktigt framåt eller bakåt för att
kontrollera att det är säkert förankrat.
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Sätets lutning
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1 Framåt/bakåt, höjd, sätets lutning
2 Förarstolens minne
3 Ryggstödets vinkel
4 Ryggstödets bredd
5 Svankstöd
Framåt/bakåt

Dra spaken uppåt eller tryck den
nedåt upprepade gånger tills sätet
har önskad vinkel.

3

Allmänt
Inställningen av förarsätet lagras i
profilen som används för tillfället, se
sidan 90, När en förarprofil väljs
hämtas den lagrade positionen fram
automatiskt.

Tryck reglaget framåt eller bakåt.
Höjd

Den aktuella sätespositionen kan
lagras med minnesfunktionen, se sidan 106.
Översikt
Tryck reglaget uppåt eller nedåt.
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Elektriskt justerbara säten
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Sätets lutning

Justering
• Tryck på knappen
framåt/bakåt: Ryggstödets böjning ökar/minskar.
• Tryck på knappen
uppåt/nedåt: Ryggstödets böjning flyttas
uppåt/nedåt.

Tryck reglaget uppåt eller nedåt.
Ryggstödets vinkel

Ryggstödets bredd
Princip
Justering av ryggstödets bredd kan
förbättra stödet på sidorna vid körning i kurvor.
Allmänt
Ändra ryggstödets bredd genom att
justera ryggstödets sidodynor på förarsidan.

Luta reglaget framåt eller bakåt.
Justering
Svankstöd
Princip
Ryggstödets böjning kan ändras så
att det ger stöd kring svankryggen.
Stödet för bäckenets övre del och
ryggraden bidrar till en upprätt hållning.

• Tryck på främre knappen: Ryggstödets bredd
minskar.
• Tryck på bakre knappen: Ryggstödets bredd
ökar.
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Säkerhetsbälten
Antal säkerhetsbälten och
bälteslås
För de åkandes säkerhet är bilen
försedd med två säkerhetsbälten.
De kan dock bara ge effektivt skydd
när de är korrekt fastspända.
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VARNING
Säkerhetsbältenas skyddande verkan kan vara begränsad eller kan
även helt utebli om säkerhetsbältena
används på fel sätt. Om ett säkerhetsbälte inte används på rätt sätt kan
ytterligare skador orsakas, t.ex. om
en olycka inträffar eller vid inbromsning eller undanmanöver. Risk för
svåra eller livshotande skador. Kontrollera att alla åkande i bilen har spänt
fast sina säkerhetsbälten på rätt sätt.

Allmänt

Bältenas fästpunkter är lämpliga för
vuxna av alla storlekar om sätet är
rätt inställt.
Säkerhetsinformation
VARNING
Använd aldrig ett bälte för mer än en
person, annars kan säkerhetsbältets
skyddande verkan inte längre garanteras. Risk för svåra eller livshotande
skador. Varje bälte får endast användas av en person. Låt inte spädbarn
eller småbarn sitta i knät på en annan
åkande under resan. Låt istället spädbarn eller småbarn sitta fastspända i
lämpliga bilbarnstolar.

VARNING
Säkerhetsbälten är avsedda att
påverka skelettet och ska placeras
lågt tvärs över bäckenets framsida,
eller ligga mot bäcken, bröstkorg och
axlar, i förekommande fall. Placera
inte bältets höftrem tvärs över magen.
I syfte att ge avsett skydd ska säkerhetsbältena justeras så de sitter så
tätt som möjligt utan att vara obekväma. Ett löst sittande bälte minskar
väsentligt skyddet för den åkande.
Låt inte säkerhetsbältets höft- och
axelrem komma i kontakt med polermedel, oljor och kemikalier, speciellt
inte batterivätska. De kan rengöras
på säkert sätt med mild tvållösning.
Säkerhetsbälten som har blivit fransiga, smutsiga eller skadade ska
bytas ut. Säkerhetsbälten ska inte
användas snodda. Varje säkerhetsbälte får bara användas av en
åkande. Det är inte tillåtet att ha spädbarn eller småbarn i knät innanför
säkerhetsbältet.
Hela säkerhetsbältesenheten ska
bytas ut om den användes av en
åkande när en kraftig stöt inträffade,
även om ingen synlig skada är uppenbar.

3
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Före en körning ska du alltid se till
att samtliga åkande har spänt fast
sina säkerhetsbälten. Krockkuddarna utgör ett komplement till säkerhetsbälten som ytterligare säkerhetsanordning. Krockkuddarna ersätter inte säkerhetsbältena.
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VARNING
Inga ändringar eller tillägg får göras
av användaren som förhindrar att
säkerhetsbältets inställningsanordningar inte fungerar så att det sträcks
ordentligt, eller förhindrar att säkerhetsbältet justeras så att det sträcks
ordentligt.

VARNING

• Säkerhetsbältet får inte gnidas
mot vassa kanter, dras över solida
eller ömtåliga föremål, eller fastna.
• Undvik skrymmande kläder.
• Håll säkerhetsbältet sträckt genom
att då och då dra den övre delen
uppåt.
Korrekt körställning

Säkerhetsbältenas skyddande verkan kan vara begränsad eller kan
även helt utebli i följande situationer:
• Säkerhetsbältena eller bälteslåsen
är skadade, smutsiga eller har ändrats på något sätt.
• Bältessträckare eller upprullningsmekanism har ändrats.
Säkerhetsbälten kan skadas i en
olycka utan att skadan är synlig. Risk
för svåra eller livshotande skador. Gör
inga ändringar på säkerhetsbälten,
bälteslås, bältessträckare, upprullningsmekanism och fästpunkter, och
kontrollera att de hålls rena. Låt en
auktoriserad Toyota-återförsäljare
eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilens säkerhetsbälten om en olycka har inträffat.

Korrekt användning av
säkerhetsbälte
• För in säkerhetsbältet i bältesstyrningen.
• Placera säkerhetsbältet tätt över
bäcken och axlar, nära kroppen
och utan att vara vridet.
• Se till att säkerhetsbältet placeras
lågt över höften kring bäckenet.
Säkerhetsbältet får inte trycka på
magen.

Att ha korrekt körställning är nödvändigt för säker körning. Att ha en
korrekt körställning bidrar inte bara
att minska trötthet under körning,
men det ser även till att passagerarnas skyddsanordningar, t.ex. säkerhetsbälten och krockkuddar, fungerar på rätt sätt i en kollision och
minskar stöten på de åkande.
Korrekt användning av
säkerhetsbältena
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Den mest grundläggande säkerhetsanordningen för de åkande är säkerhetsbältet. Krockkuddarna är avsedda att komplettera säkerhetsbältena,
inte att användas istället för dem. Att
använda säkerhetsbältet på rätt sätt
säkerställer att de åkande fasthålls
säkert i sätena och bidrar till att hindra att de slår i delar i kupén eller
kastas ut från bilen i en kollision.
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Därför är det nödvändigt att alla
åkande använder säkerhetsbälte.
Om säkerhetsbältet används på fel
sätt minskar dess verkan drastiskt
som skyddsanordning för de åkande. Var noga med följande för att få
korrekt körställning och att säkerhetsbälten används på rätt sätt.

Korrekt körställning och användning av säkerhetsbältena
3
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A Ställ in nackskyddet så att dess mitt är i höjd med öronens överkant
B Kontrollera att säkerhetsbältet inte är vridet
C Justera sätet så att armarna böjs lätt vid armbågen när du håller i rat-

tens övre del
D Kontrollera att säkerhetsbältet sitter nära kroppen och inte är löst

någonstans
E Höftremmen placeras över höfterna, så lågt som möjligt
F Sitt ordentligt tillbakalutad på sätet med ryggstödet upprätt.
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G Sitt så att hela ryggen är i beröring med ryggstödet.
H Placera axelremmen så att den inte ligger mot halsen eller glider av

axeln.
VARNING
Fäll inte ned ryggstödet alltför mycket
under körning.

Om ryggstödet lutas bakåt för mycket
kommer säkerhetsbältet att vara helt
verkningslöst som skyddsanordning
i bilen i händelse av en plötslig inbromsning eller kollision. I händelse av
en kollision kan dessutom bältets höftrem glida upp över höfterna och trycka
direkt mot magen. Dessutom kan halsen komma för nära axelremmen vilket
ökar risken för svåra eller livshotande
skador.

VARNING

Användning av säkerhetsbälten kan
vara obligatoriskt enligt nationella lagar och förordningar. Om ett säkerhetsbälte inte används på rätt sätt kan
den åkande slå i delar av kupén eller
kastas ut från bilen i händelse av plötslig inbromsning eller kollision, vilket
kan leda till svåra eller livshotande
skador. Om en åkande dessutom har
felaktig sittställning kommer krockkuddarna att vara verkningslösa som
skyddsanordningar och i själva verket
orsaka skador när de utlöses.

VARNING
Korrekt användning av säkerhetsbälte
för gravida kvinnor:

Kontrollera att alla åkande i bilen har
spänt fast sina säkerhetsbälten på rätt
sätt.

Gravida kvinnor måste använda
säkerhetsbälte. Hör med din läkare
beträffande korrekt sätt att använda
säkerhetsbältet. Placera höftbältet så
lågt som möjligt över höfterna och
axelremmen helt över axeln och mitt
på bröstkorgen så att säkerhetsbältet
inte trycker på magen.
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Justering av automatiskt
upprullande säkerhetsbälten

Spänna fast säkerhetsbältet
1 Sätt på säkerhetsbältet genom
att föra det långsamt över axeln
och bäckenet.
2 Sätt i säkerhetsbältets låstunga i
bälteslåset. Det måste hörs att
bälteslåset är på plats.

Lossa säkerhetsbältet
1 Håll säkerhetsbältet i ett fast
grepp.
2 Tryck på den röda knappen på
bälteslåset.
3 För säkerhetsbältet uppåt till
upprullningsmekanismen.
Bältespåminnare för förare
och framsätespassagerare
3

Allmänt
Bältespåminnaren aktiveras när säkerhetsbältet på förarsidan inte är
fastspänt.
I vissa landsspecifikationer aktiveras
bältespåminnaren om framsätespassagerarens bälte inte är fastspänt och tunga föremål är på framsätespassagerarens plats.
Display i instrumentgruppen
Fordonsinformation visas.
Kontrollera att säkerhetsbältet är korrekt fastspänt.

Framsätets nackskydd
Säkerhetsinformation
VARNING
Föremål på nackskydden minskar
deras skyddande verkan i huvud- och
halsområdet. Det finns risk för skador.
• Förse inte säten eller nackskydd
med skyddsklädsel.
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• Dra bältets låstunga diagonalt
över kroppen och tryck in den i
bälteslåset tills ett klick hörs.
• Det är viktigt att bältets längd är
korrekt justerad. Dra axelremmen
uppåt tills höftremmen sitter tätt
nära kroppen för att justera höftremmen och kontrollera att
låstungan är korrekt fastsatt i bälteslåset.
• Den diagonala axelremmen justeras automatiskt för att ge rörelsefrihet.
• Tryck på spärrknappen på bälteslåset för att lossa säkerhetsbältet.
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VARNING
• Häng inga föremål, t.ex. rockhängare, direkt på nackskyddet.
• Använd bara tillbehör som är klassade som säkra att fästa på nackskyddet.
• Använd inga tillbehör, t.ex. kuddar,
under resan.

Justera höjden

Säkerhetsinformation
VARNING
Föremål som speglas i spegeln är
närmare än de verkar vara. Avståndet
till trafikanter bakom bilen kan missbedömas, t.ex. vid filbyte. Det finns
risk för olyckor. Se över axeln för att
bedöma avståndet från bakomvarande trafik.

Översikt

Nackskydden är inbyggda i ryggstödet och kan inte justeras.
Ställa in avståndet
Avståndet från nacken ställs in via
ryggstödets vinkel.
Justera avståndet så att nackskyddet är så tätt intill nacken så möjligt.
Borttagning
Nackskydden kan inte tas bort.

Ytterbackspeglar
Allmänt
Inställningen av spegeln lagras i förarprofilen som används för tillfället,
se sidan 90, När en förarprofil väljs
hämtas den lagrade positionen fram
automatiskt.
Den aktuella positionen för ytterbackspegeln kan lagras med minnesfunktionen, se sidan 106.

1 Justering
2 Välj en spegel, automatisk parkeringsfunktion
3 Fälla in och ut
Elstyrda justeringar
Tryck på knappen.
Den valda spegeln rör sig enligt
knappens riktning.
Välja spegel
Växla till den andra spegeln:
Tryck på knappen.
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Funktionsstörning
Om ett elektriskt fel har uppstått ska
du trycka på spegelns kanter för att
justera den.
Fälla in och ut
OBSERVERA
På grund av sin bredd kan bilen få
skador en biltvätt. Det finns risk för
materiell skada. Fäll in speglarna
manuellt eller med knappen innan
tvätten.
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Automatisk
parkeringsfunktion,
ytterbackspegel
Princip
När backväxeln läggs i vinklas spegelglaset på framsätespassagerarens sida nedåt. Det förbättrar sikten
över vägkanten eller andra hinder
nära marken, exempelvis vid parkering.
3

Aktivera
Infällning är möjlig upp till en hastighet av cirka 20 km/tim.
Att fälla in och ut speglarna är användbart i följande situationer:
• I biltvättar.
• På trånga gator.
Infällda speglar fälls automatiskt ut
när bilen når en hastighet av cirka
40 km/tim.
Automatisk uppvärmning
Båda ytterbackspeglarna värms automatiskt upp, vid behov, när det
körklara läget är aktivt.
Automatisk avbländning
Ytterbackspegeln på förarsidan avbländas automatiskt. Fotoceller i ytterbackspegeln, se sidan 105, styr
denna funktion.

1

Tryck in knappen för förarens spegelläge.

2 För växelväljaren i läge R.
Inaktivera
Tryck in knappen för framsätespassagerarens spegelläge.

Ytterbackspegel,
automatisk avbländning
Allmänt
Ytterbackspegeln avbländas automatiskt.
Funktionen styrs av fotoceller:
• I spegelglaset.
• På spegelns baksida.
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Tryck på knappen.
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Översikt

Användningsvillkor
• Håll fotocellerna rena.
• Blockera inte området mellan ytterbackspegeln och vindrutan.

Manuell inställning av ratten

1 Fäll spaken nedåt.
2 Flytta ratten till den höjd och vinkel som passar din sittställning.
3 Fäll tillbaka spaken.

Minnesfunktion

Ratt
Säkerhetsinformation
VARNING
Att göra en rattinställning under körning kan få ratten att flyttas oavsiktligt. Du kan förlora kontrollen över
bilen. Det finns risk för olyckor. Ändra
bara rattinställningen när bilen är stillastående.

Princip
Med minnesfunktionen kan följande
inställningar lagras och hämtas fram
när de behövs:
• Sätets läge.
• Ytterbackspeglarnas läge.
• Höjden på vindrutedisplayen.
Allmänt
För varje förarprofil, se sidan 86,
kan två minnespositioner länkas till
olika inställningar.
Följande inställningar lagras inte:
• Ryggstödets bredd.
• Svankstöd.
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Säkerhetsinformation
VARNING
Att använda minnesfunktionen under
körning kan få sätet eller ratten att
röras oavsiktligt. Du kan förlora
kontrollen över bilen. Det finns risk för
olyckor. Hämta fram minnesfunktionen endast när bilen är stillastående.

VARNING
Det finns risk för att klämskador när
sätena flyttas. Det kan medföra risk
för kroppsskada eller materiell skada.
Se till att sätets rörelseområde är fritt
innan du gör några justeringar.

Hämta fram
Tryck på knapp 1 eller 2.
Den lagrade positionen hämtas
fram.
Åtgärden avbryta när du trycker in
ett reglage för sätesjustering eller
trycker på en av minnesknapparna
igen.
Justering av sätespostionen på förarsidan avbryts efter en kort tids
körning.

Stolvärme
Översikt

Minnesknapparna finns på förarsätet.
Stolvärme

Lagra
1 Ställ in i önskat läge.
2

Tryck på knappen. Tecknet i knappen tänds.

3 Tryck på knapp 1 eller 2 medan
tecknen är tända. En ljudsignal
hörs.
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Översikt
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Färdas säkert med barn

Sätta på
Tryck en gång på
knappen för varje temperaturnivå.
Maxtemperaturen väljs när de tre
LED-lamporna är tända.
Stänga av
Håll knappen intryckt tills LED-lamporna inte längre
är tända.

Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Varför bakåtvänt?
Skillnaden på en bakåtvänd bilbarnstol och en framåtvänd bilbarnstol
vid krock är att i en bakåtvänd bilbarnstol sprids krockkraften på en
stor yta: hela ryggen, nacken och
bakhuvudet och hela paketet bromsas effektivt av stolens ryggstöd.
Upp till 4 års ålder bör barn sitta i en
bakåtvänd bilbarnstol.
Stora krafter på nacken
I den framåtvända bilbarnstolen är
det endast bältena som bromsar
barnets kropp. Inget kommer att
bromsa huvudet förutom nacken
som likt ett rep får försöka fånga huvudet.
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Givetvis blir krafterna på nacken
stora, i prov liknande det som visas
ovan kan man mäta cirka 50 kg
dragkraft i halsen när man använder en bakåtvänd bilbarnstol och
cirka 300–320 kg dragkraft i halsen
när man istället använder en framåtvänd bilbarnstol.

Små barn åker säkrast i bakåtvända bilbarnstolar. Vår rekommendation är att barn ska sitta
bakåtvänt till cirka fyra års ålder
eller så länge det är möjligt.
Placeringen av bilbarnstol i främre
eller bakre passagerarsätet är likvärdig ur krocksäkerhetssynpunkt.
Däremot medger framsätet oftast
större benutrymme, vilket gör att
barn kan åka bakåtvänt högre upp i
åldern. Därför ska vi så långt som
möjligt tillgodose föräldrarnas krav
på tillgänglighet till såväl främre
som bakre passagerarsätena.
Vi har ett ansvar att informera om
faran med att placera barn i
babyskydd, bakåtvänd bilbarnstol,
framåt vänd bältesstol eller bälteskudde på en plats utrustad med
en icke avstängd passagerarkrockkudde.

Vi har en aktiv roll för att all hantering med avstäng-ning av krockkudden ska ske på ett så säkert sätt att
riskerna för felanvändning av systemet minimeras.
Övrig information om
krockkudde
Barn som är kortare än 140 cm ska
inte sitta på en plats utrustad med
en icke avstängd passagerarkrockkudde.
Sidokrockkudde utgör ingen fara för
barn i bakåtvänd bilbarnstol. De
flesta framåtvända bilbarnstolar
hjälper till att hålla barnet i upprätt
åkställning vilket gör att krockkuddar kan ge avsedd skyddseffekt.
Krockkudde och barn
Krockkudde och barn i bil kan vara
en livsfarlig kombination. Barn i
barnstol, framåtvänd eller bakåtvänd, får inte placeras i främre
passagerarsätet om platsen är utrustad med krockkudde. Passagerarplatsens krockkudde är dimensionerad att skydda personer med en
längd av minst 140 cm. För passagerare under den längden kan en utlösande krockkudde under vissa
omständigheter orsaka livshotande
skador. För att passagerare under
140 cm ska kunna sitta i främre passagerarsätet krävs att krockkudden
är urkopplad.
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Barn är inte små miniatyrer av
vuxna. På en vuxen människa med
vikten 70–75 kg är huvudets vikt
cirka 6 % av kroppsvikten eller cirka
4,5–4,6 kg. För ett barn som är
drygt året är huvudet normalt drygt
25 % av kroppsvikten.
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När det finns barn i bilen
VARNING
Se till att barn i bilen alltid är fastspända med säkerhetsbälte.

VARNING
Lämna aldrig barn utan uppsikt i bilen.
När du parkerar bilen ska du stänga av
motorn, lämna bilen tillsammans med
barnet och låsa dörrarna. Även om det
bara är en kort stund kan det vara
mycket farligt att lämna ett barn i bilen
av följande skäl:

l När en bil är parkerad i direkt sol-

sken kan temperaturen i kupén öka
till över 50 °C, även på vintern. I
denna situation kan personer i bilen
utsättas för uttorkning eller värmeslag.

Låt inga passagerare åka med ett
barn i armarna eller i knät. I händelse
av plötslig inbromsning eller kollision
kan barnet slå huvudet i instrumentpanelen eller vindrutan, eller kan även
kastas ut från bilen.

VARNING

l Om ett reglage vidrörs oavsiktligt

kan det leda till oväntade skador.

l Låt inte barn öppna eller stänga dör-

rarna. När du stänger en dörr ska du
vara försiktig så att inte barnets händer och fötter fastnar i dörren.

l Låt inte barn sticka ut huvud, armar

eller ben från ett fönster och se till att
de inte är nära fönstret innan fönsterhissknappen används.

Viktiga faktorer
Säkerhetsinformation
Säkerhetsbältena är avsedda att
skydda vuxna personer av genomsnittlig längd och vikt. Barn som är
kortare än 150 cm ska placeras i en
bilbarnstol av lämplig storlek, t.ex. en
bilbarnstol i original från Toyota. Låt
inte barn som inte är fastspänt vara i
bilen när den är i rörelse, det kan vara
extremt farligt.

VARNING
Barn utan tillsyn, eller djur, i bilen kan
sätta bilen i rörelse och utsätta sig själva eller andra som befinner sig på vägen i fara, exempelvis genom följande:

l Trycka på start/stopp-knappen.
l Lossa parkeringsbromsen.
l Öppna och stänga dörrar eller fönster.

l Lägga i växelväljarens läge N.
l Använda utrustning i bilen.
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Det medför risk för olyckor eller skador. Lämna inte barn eller djur utan tillsyn i bilen. När du lämnar bilen ska du
ta med dig fjärrkontrollen och låsa bilen.

VARNING

Gäller inte Australien/
Nya Zeeland: Barn på
framsätespassagerarens
plats
Allmänt
När en bilbarnstol används på framsätespassagerarens plats måste
krockkuddarna fram och på sidan
vara inaktiverade. Krockkuddarna
vid framsätespassagerarens plats
kan bara inaktiveras med nyckelknappen för framsätespassagerarens krockkuddar, se sidan 188.

Säkerhetsinformation
VARNING
Aktiva krockkuddar vid framsätespassagerarplatsen kan skada ett barn i
bilbarnstol om de utlöses. Det finns
risk för skador. Kontrollera att krockkuddarna vid framsätespassagerarplatsen är inaktiverade och att
indikatorlampan PASSENGER AIRBAG OFF är tänd.

VARNING
Barn under 150 cm i längd kan inte
använda säkerhetsbälten på rätt sätt
utan ska placeras i bilbarnstol. Säkerhetsbältenas skyddande verkan kan
vara begränsad eller kan även helt
utebli om säkerhetsbältena används
på fel sätt. Om ett säkerhetsbälte inte
används på rätt sätt kan ytterligare
skador orsakas, t.ex. om en olycka
inträffar eller vid inbromsning eller
undanmanöver. Risk för svåra eller
livshotande skador. Barn som är kortare än 150 cm måste spännas fast i
lämpliga bilbarnstolar.

Montera bilbarnstol
Allmänt
Lämpliga bilbarnstolar för varje ålder
och viktklass finns hos auktoriserade Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstäder, eller andra verkstäder
med motsvarande kvalifikationer
och utrustning.
Följ de användnings- och säkerhetsanvisningar från bilbarnstolens tillverkare när du väljer ut, installerar
och använder bilbarnstolen.
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Barn under 150 cm i längd kan inte
använda säkerhetsbälten på rätt sätt
utan ska placeras i bilbarnstol. Säkerhetsbältenas skyddande verkan kan
vara begränsad eller kan även helt
utebli om säkerhetsbältena används
på fel sätt. Om ett säkerhetsbälte inte
används på rätt sätt kan ytterligare
skador orsakas, t.ex. om en olycka
inträffar eller vid inbromsning eller
undanmanöver. Risk för svåra eller
livshotande skador. Barn som är kortare än 150 cm måste spännas fast i
lämpliga bilbarnstolar.
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Säkerhetsinformation
VARNING
Om bilbarnstolar och deras fästen har
skadats eller utsatts för påfrestningar i
en olycka kan deras skyddande funktion vara begränsad eller helt utebli.
Ett barn kan eventuellt inte vara tillräckligt fastspänt, t.ex. om en olycka
inträffar eller vid inbromsning och undanmanövrar. Risk för svåra eller livshotande skador. Om bilbarnstolar och
deras fästen har skadats eller utsatts
för påfrestningar i en olycka ska de,
vid behov, kontrolleras av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad
med motsvarande kvalifikationer.

VARNING
Om sätet är fel inställt eller bilbarnstolen har installerats på fel sätt kan den
ha begränsad stabilitet, eller den är
inte alls stabil. Risk för svåra eller livshotande skador. Kontrollera att bilbarnstolen är ordentligt placerad mot
ryggstödet. När det är möjligt ska
ryggstödets lutning anpassas för alla
relevanta ryggstöd och sätena vara
korrekt justerade. Kontrollera att sätena och ryggstöden är ordenligt i ingrepp eller låsta.

Gäller Australien/
Nya Zeeland: Montering
av bilbarnstolar
Observera följande varning eftersom
din bil är försedd med främre krockkudde för framsätespassageraren
som inte kan inaktiveras.
Vi rekommenderar att du
inte använder bilbarnstol
av något slag på framsätespassagerarplatsen.

VARNING
Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet om platsen är försedd
med främre krockkudde.

Gäller inte Australien/
Nya Zeeland: På
framsätespassagerarens
plats
Inaktivera krockkuddar
VARNING
Aktiva krockkuddar vid framsätespassagerarplatsen kan skada ett barn i
bilbarnstol om de utlöses. Det finns
risk för skador. Kontrollera att krockkuddarna vid framsätespassagerarplatsen är inaktiverade och att
indikatorlampan PASSENGER AIRBAG OFF är tänd.

Innan en bilbarnstol monteras på
framsätespassagerarens plats måste fram- och sidokrockkuddar på
passagerarsidan vara inaktiverade.
Inaktivera krockkuddarna på framsätespassagerarens plats, se
sidan 188.
Bakåtvända bilbarnstolar
VARNING
Aktiva krockkuddar vid framsätespassagerarplatsen kan orsaka livshotande skador på ett barn i bakåtvänd
bilbarnstol om de utlöses. Risk för
svåra eller livshotande skador. Kontrollera att krockkuddarna vid framsätespassagerarplatsen är inaktiverade
och att indikatorlampan PASSENGER
AIRBAG OFF är tänd.
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Ryggstödets bredd

Följ anvisningarna på solskyddet vid
framsätespassagerarens plats.

Sätets läge och höjd
Gäller inte asean-länderna, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland
utan nedre ISOFIX-fästen och manuell i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkuddar:
Innan en universell bilbarnstol monteras ska framsätespassagerarens
säte flyttas så långt bak som det går
och justeras till det högsta läget. Sätets läge och höjd gör att bältet kan
placeras på bästa sätt och ge bästa
skydd om en olycka inträffar.
Om säkerhetsbältets övre fästpunkt
är placerad framför barnets bältesstyrning ska du försiktigt flytta framsätespassagerarens säte framåt tills
bästa möjliga styrning av bältet uppnås.

ISOFIX-fästen för
bilbarnstolar
3

Allmänt
Gäller Australien: ISOFIX-bilbarnstolar är inte tillåtna för användning
på vägar i Australien vid denna instruktionsboks tryckning. Men eftersom en ändring av respektive regelverk förväntas i framtiden monteras
nedre ISOFIX-fästpunkter i linje med
tillämpliga ADR:er, även för Australien.
Följ de användnings- och säkerhetsanvisningar från bilbarnstolens tillverkare när du väljer ut, installerar
och använder ISOFIX-bilbarnstolar.
Lämpliga ISOFIX
bilbarnstolar
Bara vissa ISOFIX-bilbarnstolar kan
användas på de avsedda sätena.
Motsvarande storleksklass och storlekskategori markeras med en bokstav eller ISO-referens på en plåt på
bilbarnstolen.

REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Använd ALDRIG en bakåtvänd bilbarnstol på ett säte som skyddas av
en AKTIV KROCKKUDDE framför
sätet. BARNET kan utsättas för
SVÅRA eller LIVSHOTANDE
SKADOR.

Med justerbar ryggstödsbredd: innan du monterar en bilbarnstol på
framsätespassagerarens säte ska
ryggstödet öppnas till sin fulla bredd.
Ryggstödets bredd får inte ändras
från denna punkt och hämta inte
fram en minnesposition.
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För information on vilken bilbarnstol
som kan användas på de avsedda
sätena och om bilbarnstolarna är
lämpliga för eller motsvarar ISOFIX,
se säten som är lämpliga för bilbarnstolar, se sidan 116.
Fästpinnar för ISOFIX-fästen
Säkerhetsinformation
VARNING
Om ISOFIX-bilbarnstolen inte är ordentligt monterad kan bilbarnstolens
skyddande verkan begränsas. Risk
för svåra eller livshotande skador.
Kontrollera att den nedre fästpunkten
är korrekt fastsatt och att ISOFIX-bilbarnstol sitter fast mot ryggstödet.

Position

Montera ISOFIX-bilbarnstolar
1 Montera bilbarnstolen enligt tillverkarens anvisningar.
2 Kontrollera att båda ISOFIX-fästpunkterna är korrekt fastlåsta.
i-Size bilbarnstolar
Allmänt
i-Size är ett reglemente för bilbarnstolar som används för godkännande av bilbarnstolar.
Symbol

Innebörd
Om du ser denna symbol
i bilen har bilen godkänts
i enlighet med i-Size.
Symbolen visar fästena
för systemets nedre fästpunkter.
Motsvarande symbol visar monteringspunkten
för den övre förankringsremmen.

Gäller inte Australien/Nya Zeeland:
Fästpinnarna för de nedre ISOFIXfästpunkterna är placerade i utrymmet mellan sätet och ryggstödet.
Före montering av
ISOFIX-bilbarnstol
Dra bort säkerhetsbältet från områden kring bilbarnstolens fästen.
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Fästen för övre ISOFIXförankringsremmen
Säkerhetsinformation
VARNING

115

Det finns en fästpunkt för den övre
förankringsremmen i ISOFIX bilbarnstolsystem.
Dragning för
förankringsremmen

Om den övre förankringsremmen
används felaktigt för bilbarnstolen kan
dess skyddande verkan minskas. Det
finns risk för skador. Se till att den
övre förankringsremmen inte dras till
den övre fästremmen över vassa kanter, och att den inte vrids.
3

OBSERVERA

Fästpunkter
Symbol

Innebörd
Motsvarande symbol
visar monteringspunkten
för den övre förankringsremmen.

1 Riktning
2 Nackskydd
3 Hake för den övre förankringsremmen
4 Fästpunkt/ögla
5 Bilens golv
6 Säte
7 Övre förankringsrem
Fäst den övre
förankringsremmen
på fästpunkten
1 Öppna locket till fästpunkten.
2 Styrning till den övre förankringsremmen över nackskyddet till
fästpunkten.
3 Fäst haken till övre förankringsremmen på fästpunkten.
4 Dra åt förankringsremmen hårt.
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Fästpunkterna för de övre förankringsremmarna på bilbarnstolen är
enbart till för dess förankringsremmar.
Fästpunkterna kan skadas om andra
föremål fästs på dem. Det finns risk
för materiell skada. Sätt bara fast en
bilbarnstol på de övre förankringsremmarna.

116

3-1. REGLAGE OCH MANÖVERORGAN
*3

Lämpliga säten för
bilbarnstolar

*1, 2

Översikt
Allmänt

Lämplig för ”universal” bilbarnstol som förankras med säkerhetsbältet.

Lagbestämmelser om vilka bilbarnstolar är tillåtna för olika ålder och
kroppsstorlek kan variera från land
till land. Följ relevanta nationella lagbestämmelser.
Ytterligare information kan inhämtas
hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer.
Information om vilka bilbarnstolar
som kan användas på respektive
säte enligt ECE-R 16 och ECE-R
129.
Passagerarsätets lämplighet för
bilbarnstolar (för asean-länderna
med nedre ISOFIX-fästen och
manuell i-/urkopplingskontakt till
framsätespassagerarens krockkudde)

Lämpligt för ISOFIX-bilbarnstolar
Inkluderar fästpunkt med övre
rem.
Använd aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet om den manuella i-/urkopplingskontakten
till framsätespassagerarens
krockkudde är aktiv.
*1:

Flytta framsätet bakåt så långt det
går. Om passagerarsätet är försett
med funktion för höjdinställning ska
det höjas till det översta läget.
*2: Justera ryggstödets lutning till helt
upprätt läge. Vid montering av framåtvänd bilbarnstol, om det finns ett utrymme mellan bilbarnstolen och ryggstödet ska ryggstödets vinkel justeras
tills bilbarnstolen har god kontakt
med ryggstödet.

*3:

Använd bara en framåtvänd bilbarnstol på framsätet när den manuella
i-/urkopplingskontakten till krockkudden är ON.
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Passagerarsätets lämplighet för bilbarnstolar (för asean-länderna utan
nedre ISOFIX-fästen och manuell
i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkudde)

*3

: Använd endast framåtvänd bilbarnstol.

Passagerarsätets lämplighet för
bilbarnstolar (gäller Mexiko)
*3

Lämplig för ”universal” bilbarnstol som förankras med säkerhetsbältet.
Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol på framsätespassagerarens plats.
*1:

Flytta framsätet bakåt så långt det
går. Om passagerarsätet är försett
med funktion för höjdinställning ska
det höjas till det översta läget.

*2:

Justera ryggstödets lutning till helt
upprätt läge. Vid montering av framåtvänd bilbarnstol, om det finns ett utrymme mellan bilbarnstolen och ryggstödet ska ryggstödets vinkel justeras
tills bilbarnstolen har god kontakt
med ryggstödet.

*3
*1, 2

Lämplig för ”universal” bilbarnstol som förankras med säkerhetsbältet.
Lämplig för bilbarnstolar som
anges i tabellen för rekommenderade bilbarnstolar och lämplighet ( sid. 127)
Lämpligt för ISOFIX-bilbarnstolar
Inkluderar fästpunkt med övre
rem.
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*1, 2

3
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Använd aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet om den manuella i-/urkopplingskontakten
till framsätespassagerarens
krockkudde är aktiv.

*1

: Flytta framsätet bakåt så långt det
går. Om passagerarsätet är försett
med funktion för höjdinställning ska
det höjas till det översta läget.

*2:

Passagerarsätets lämplighet för
bilbarnstolar (gäller Sydafrika med
nedre ISOFIX-fästen och manuell
i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkudde)

Justera ryggstödets lutning till helt
upprätt läge. Vid montering av framåtvänd bilbarnstol, om det finns ett utrymme mellan bilbarnstolen och ryggstödet ska ryggstödets vinkel justeras
tills bilbarnstolen har god kontakt
med ryggstödet.
*3
*1, 2

*3:

Lämplig för ”universal” bilbarnstol som förankras med säkerhetsbältet.

Använd bara en framåtvänd bilbarnstol på framsätet när den manuella
i-/urkopplingskontakten till krockkudden är ON.

Lämpligt för ISOFIX-bilbarnstolar
Inkluderar fästpunkt med övre
rem.
Använd aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet om den manuella i-/urkopplingskontakten till
framsätespassagerarens krockkudde är aktiv.
*1:

Flytta framsätet bakåt så långt det
går. Om passagerarsätet är försett
med funktion för höjdinställning ska
det höjas till det översta läget.
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*2

: Justera ryggstödets lutning till helt
upprätt läge. Vid montering av framåtvänd bilbarnstol, om det finns ett utrymme mellan bilbarnstolen och ryggstödet ska ryggstödets vinkel justeras
tills bilbarnstolen har god kontakt
med ryggstödet.

Lämplig för ”universal” bilbarnstol som förankras med säkerhetsbältet.
Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol på framsätespassagerarens plats.
*1

: Flytta framsätet bakåt så långt det
går. Om passagerarsätet är försett
med funktion för höjdinställning ska
det höjas till det översta läget.

*2:

Justera ryggstödets lutning till helt
upprätt läge. Vid montering av framåtvänd bilbarnstol, om det finns ett utrymme mellan bilbarnstolen och ryggstödet ska ryggstödets vinkel justeras
tills bilbarnstolen har god kontakt
med ryggstödet.

: Använd bara en framåtvänd bilbarnstol på framsätet när den manuella
i-/urkopplingskontakten till krockkudden är ON.

*1, 2

*3

*3:

Använd endast framåtvänd bilbarnstol.

3
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*3

Passagerarsätets lämplighet för bilbarnstolar (gäller Sydafrika,
Australien och Nya Zeeland utan
nedre ISOFIX-fästen och manuell
i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkudde)
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Passagerarsätets lämplighet för
bilbarnstolar (gäller Ukraina,
Ryssland, Israel, Turkiet, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan,
Armenien, Georgien, Uzbekistan,
Kazakstan, Kyrgyzstan, Tadzjikistan och Turkmenistan utan nedre
ISOFIX-fästen och manuell
i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkudde)

*2

: Justera ryggstödets lutning till helt
upprätt läge. Vid montering av framåtvänd bilbarnstol, om det finns ett utrymme mellan bilbarnstolen och ryggstödet ska ryggstödets vinkel justeras
tills bilbarnstolen har god kontakt
med ryggstödet.

*3

: Använd endast framåtvänd bilbarnstol.

*1, 2

*3

Lämplig för ”universal” bilbarnstol som förankras med säkerhetsbältet.
Lämplig för bilbarnstolar som
anges i tabellen för rekommenderade bilbarnstolar och lämplighet ( sid. 133)
Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol på framsätespassagerarens plats.
*1:

Flytta framsätet bakåt så långt det
går. Om passagerarsätet är försett
med funktion för höjdinställning ska
det höjas till det översta läget.

Passagerarsätets lämplighet för
bilbarnstolar (gäller Ukraina,
Ryssland, Israel, Turkiet, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan,
Armenien, Georgien, Uzbekistan,
Kazakstan, Kyrgyzstan, Tadzjikistan och Turkmenistan med nedre
ISOFIX-fästen och manuell
i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkudde)
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*3
*1, 2

Lämplig för ”universal” bilbarnstol som förankras med säkerhetsbältet.
Lämplig för bilbarnstolar som
anges i tabellen för rekommenderade bilbarnstolar och lämplighet ( sid. 132)
Lämplig för ISOFIX-bilbarnstolar.
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*3

: Använd bara framåtvänd bilbarnstol
på framsätet när den manuella i-/urkopplingskontakten till krockkudden
är ON.

Passagerarsätets lämplighet för
bilbarnstolar (gäller inte Ukraina,
Ryssland, Israel, Turkiet, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan,
Armenien, Georgien, Uzbekistan,
Kazakstan, Kyrgyzstan, Tadzjikistan, Turkmenistan, asean-länderna, Mexico, Taiwan, Sydafrika,
Australien och Nya Zeeland)

Använd aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet om den
manuella i-/urkopplingskontakten till framsätespassagerarens krockkudde är aktiv.
*1:

*2:

Flytta framsätet bakåt så långt det
går. Om passagerarsätet är försett
med funktion för höjdinställning ska
det höjas till det översta läget.
Justera ryggstödets lutning till helt
upprätt läge. Vid montering av framåtvänd bilbarnstol, om det finns ett utrymme mellan bilbarnstolen och ryggstödet ska ryggstödets vinkel justeras
tills bilbarnstolen har god kontakt
med ryggstödet.

*3
*1, 2

Lämplig för ”universal” bilbarnstol som förankras med säkerhetsbältet.
Lämplig för bilbarnstolar som
anges i tabellen för rekommenderade bilbarnstolar och lämplighet ( sid. 132)
Lämplig för i-Size- och ISOFIXbilbarnstolar.
Inkluderar fästpunkt med övre
rem.
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Inkluderar fästpunkt med övre
rem.
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Använd aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i framsätet om den
manuella i-/urkopplingskontakten till framsätespassagerarens krockkudde är aktiverad.

*1

: Flytta framsätet bakåt så långt det
går. Om passagerarsätet är försett
med funktion för höjdinställning ska
det höjas till det översta läget.

*2:

*3

: Använd bara framåtvänd bilbarnstol
på framsätet när den manuella i-/urkopplingskontakten till krockkudden
är aktiverad.

Passagerarsätets lämplighet för
bilbarnstolar (gäller Taiwan)

Justera ryggstödets lutning till helt
upprätt läge. Vid montering av framåtvänd bilbarnstol, om det finns ett utrymme mellan bilbarnstolen och ryggstödet ska ryggstödets vinkel justeras
tills bilbarnstolen har god kontakt
med ryggstödet.

Inte lämplig för bilbarnstol.

Detaljerad information om bilbarnstolar (gäller asean-länder och
Sydafrika med nedre ISOFIX-fästen och manuell i-/urkopplingskontakt till
framsätespassagerarens krockkudde)
Stolens placering

Sittplatsens nummer

Manuell i-/urkoppling av krockkudde
PÅ
Ja

AV

Sittplatsen lämplig för universal med
säkerhetsbälte (Ja/Nej)

Endast framåtvänd

i-Size sittposition (Ja/Nej)

Nej

Nej

Sittplats som är lämplig för liggande
montering (L1/L2/Nej)

Nej

Nej

Ja
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Stolens placering

Sittplatsens nummer

Manuell i-/urkoppling av krockkudde
PÅ

AV

Lämplig för bakåtvänd montering
(R1/R2X/R2/R3/Nej)

Nej

R1, R2*

Lämplig för framåtvänd montering
(F2X/F2/F3/Nej)

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

Lämplig för bälteskudde (B2/B3/Nej)

B2, B3

B2, B3

*

: Se till att sätet ändras till det lägsta läget.

Fäste

Beskrivning

F3

Framåtvända bilbarnstolar med full höjd

F2

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

F2X

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

R3

Bakåtvända bilbarnstolar i standardstorlek

R2

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R2X

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R1

Bakåtvänt babyskydd

L1

Vänstervänt liggande babyskydd

L2

Högervänt liggande babyskydd

B2

Bälteskudde

B3

Bälteskudde

 Vid montering av bilbarnstol med
stöd, om ryggstödet hindrar att
bilbarnstolen fästs på stödet ska
ryggstödet justeras bakåt tills det
inte utgör ett hinder.

 Om säkerhetsbältets axelfäste är
framför bilbarnstolens styrning
ska sätet flyttas framåt.

3
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ISOFIX bilbarnstolar är uppdelade i olika ”fästen”. Bilbarnstolen kan användas på sittplatserna för ”fäste” som nämns i tabellen ovan. Se följande
tabell beträffande typ av ”fäste”.
Om din bilbarnstol inte har någon typ av ”fäste” (eller om du inte hittar information i tabellen nedan), se ”fordonslistan” för din bilbarnstol för uppgifter
om lämplighet, eller kontakta leverantören av din bilbarnstol.
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 Vid montering av bälteskudde,
om barnet sitter i helt upprätt läge
på bälteskudden ska ryggstödets
vinkel justeras till det mest bekväma läget. Och om säkerhetsbältets axelfäste är framför bilbarnstolens styrning ska sätet flyttas
framåt.
 Om bilbarnstolen har stödben ska
du ta bort golvmattan innan du
monterar den.
Detaljerad information om bilbarnstolar (gäller asean-länder, Sydafrika,
Australien och Nya Zeeland utan nedre ISOFIX-fästen och manuell
i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkudde)
Stolens placering
Sittplatsens nummer
Sittplatsen lämplig för universal med säkerhetsbälte (Ja/Nej)

Ja
Endast framåtvänd

i-Size sittposition (Ja/Nej)

Nej

Sittplats som är lämplig för liggande montering (L1/L2/Nej)

Nej

Lämplig för bakåtvänd montering (R1/R2X/R2/R3/Nej)

Nej

Lämplig för framåtvänd montering (F2X/F2/F3/Nej)

Nej

Lämplig för bälteskudde (B2/B3/Nej)

B2, B3

ISOFIX bilbarnstolar är uppdelade i olika ”fästen”. Bilbarnstolen kan användas på sittplatserna för ”fäste” som nämns i tabellen ovan. Se följande
tabell beträffande typ av ”fäste”.
Om din bilbarnstol inte har någon typ av ”fäste” (eller om du inte hittar information i tabellen nedan), se ”fordonslistan” för din bilbarnstol för uppgifter
om lämplighet, eller kontakta leverantören av din bilbarnstol.
Fäste

Beskrivning

F3

Framåtvända bilbarnstolar med full höjd

F2

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

F2X

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd
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Fäste
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Beskrivning

R3

Bakåtvända bilbarnstolar i standardstorlek

R2

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R2X

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R1

Bakåtvänt babyskydd

L1

Vänstervänt liggande babyskydd

L2

Högervänt liggande babyskydd

B2

Bälteskudde

B3

Bälteskudde

 Om säkerhetsbältets axelfäste är
framför bilbarnstolens styrning
ska sätet flyttas framåt.

 Vid montering av bälteskudde,
om barnet sitter i helt upprätt läge
på bälteskudden ska ryggstödets
vinkel justeras till det mest bekväma läget. Och om säkerhetsbältets axelfäste är framför bilbarnstolens styrning ska sätet flyttas
framåt.
 Om bilbarnstolen har stödben ska
du ta bort golvmattan innan du
monterar den.

3
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 Vid montering av bilbarnstol med
stöd, om ryggstödet hindrar att
bilbarnstolen fästs på stödet ska
ryggstödet justeras bakåt tills det
inte utgör ett hinder.
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Detaljerad information om montering av bilbarnstolar (gäller Mexico)
Stolens placering

Sittplatsens nummer

Manuell i-/urkoppling av krockkudde
PÅ

*:

Ja

AV

Sittplatsen lämplig för universal med
säkerhetsbälte (Ja/Nej)

Endast framåtvänd

Sittplats för i-Size (Ja/Nej)

Nej

Nej

Sittplats som är lämplig för liggande
montering (L1/L2/Nej)

Nej

Nej

Lämplig för bakåtvänd montering
(R1/R2X/R2/R3/Nej)

Nej

R1, R2*

Lämplig för framåtvänd montering
(F2X/F2/F3/Nej)

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

Lämplig för bälteskudde (B2/B3/Nej)

B2, B3

B2, B3

Ja

Se till att sätet ändras till det lägsta läget.

ISOFIX bilbarnstolar är uppdelade i olika ”fästen”. Bilbarnstolen kan användas på sittplatserna för ”fäste” som nämns i tabellen ovan. Se följande
tabell beträffande typ av ”fäste”.
Om din bilbarnstol inte har någon typ av ”fäste” (eller om du inte hittar information i tabellen nedan), se ”fordonslistan” för din bilbarnstol för uppgifter
om lämplighet, eller kontakta leverantören av din bilbarnstol.
Fäste

Beskrivning

F3

Framåtvända bilbarnstolar med full höjd

F2

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

F2X

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

R3

Bakåtvända bilbarnstolar i standardstorlek

R2

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R2X

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R1

Bakåtvänt babyskydd

L1

Vänstervänt liggande babyskydd

L2

Högervänt liggande babyskydd
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Fäste
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Beskrivning

B2

Bälteskudde

B3

Bälteskudde

Rekommenderade bilbarnstolar och lämplighetstabell (gäller Mexico)
Stolens placering

Viktklasser

I
9 till 18 kg

Manuell i-/urkopplingskontakt till
framsätespassagerarens krockkudde
PÅ

AV

MIDI 2 (Ja/Nej)

Nej

Ja

TOYOTA DUO
PLUS (Ja/Nej)

Ja

Ja

MIDI 2 (Ja/Nej)

Ja
endast framåtvänd

Ja

Bilbarnstolarna som nämns i tabellen finns eventuellt inte utanför Latinamerika.
 Vid montering av bilbarnstol med
stöd, om ryggstödet hindrar att
bilbarnstolen fästs på stödet ska
ryggstödet justeras bakåt tills det
inte utgör ett hinder.
 Om säkerhetsbältets axelfäste är
framför bilbarnstolens styrning
ska sätet flyttas framåt.

 Vid montering av bälteskudde,
om barnet sitter i helt upprätt läge
på bälteskudden ska ryggstödets
vinkel justeras till det mest bekväma läget. Och om säkerhetsbältets axelfäste är framför bilbarnstolens styrning ska sätet flyttas
framåt.
 Om bilbarnstolen har stödben ska
du ta bort golvmattan innan du
monterar den.
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0, 0+
Upp till 13 kg

Rekommenderade
bilbarnstolar
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Detaljerad information om bilbarnstolar (gäller Ukraina, Ryssland, Israel,
Turkiet, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan, Armenien, Georgien,
Uzbekistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tadzjikistan och Turkmenistan med
nedre ISOFIX-fästen och manuell i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkudde)
Stolens placering

Sittplatsens nummer

Manuell i-/urkoppling av krockkudde
PÅ

*:

Ja

AV

Sittplatsen lämplig för universal med
säkerhetsbälte (Ja/Nej)

Endast framåtvänd

i-Size sittposition (Ja/Nej)

Nej

Nej

Sittplats som är lämplig för liggande
montering (L1/L2/Nej)

Nej

Nej

Lämplig för bakåtvänd montering
(R1/R2X/R2/R3/Nej)

Nej

R1, R2*

Lämplig för framåtvänd montering
(F2X/F2/F3/Nej)

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

Lämplig för bälteskudde (B2/B3/Nej)

B2, B3

B2, B3

Ja

Se till att sätet ändras till det lägsta läget.

ISOFIX bilbarnstolar är uppdelade i olika ”fästen”. Bilbarnstolen kan användas på sittplatserna för ”fäste” som nämns i tabellen ovan. Se följande
tabell beträffande typ av ”fäste”.
Om din bilbarnstol inte har någon typ av ”fäste” (eller om du inte hittar information i tabellen nedan), se ”fordonslistan” för din bilbarnstol för uppgifter
om lämplighet, eller kontakta leverantören av din bilbarnstol.
Fäste

Beskrivning

F3

Framåtvända bilbarnstolar med full höjd

F2

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

F2X

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

R3

Bakåtvända bilbarnstolar i standardstorlek

R2

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R2X

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R1

Bakåtvänt babyskydd
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Fäste
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Beskrivning

L1

Vänstervänt liggande babyskydd

L2

Högervänt liggande babyskydd

B2

Bälteskudde

B3

Bälteskudde

Detaljerad information om bilbarnstolar (gäller Ukraina, Ryssland, Israel,
Turkiet, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan, Armenien, Georgien,
Uzbekistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tadzjikistan och Turkmenistan utan
nedre ISOFIX-fästen och manuell i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkudde)
3

Stolens placering

Sittplatsen lämplig för universal med säkerhetsbälte (Ja/Nej)

Ja
Endast framåtvänd

Sittplats för i-Size (Ja/Nej)

Nej

Sittplats som är lämplig för liggande montering (L1/L2/Nej)

Nej

Lämplig för bakåtvänd montering (R1/R2X/R2/R3/Nej)

Nej

Lämplig för framåtvänd montering (F2X/F2/F3/Nej)

Nej

Lämplig för bälteskudde (B2/B3/Nej)

B2, B3

ISOFIX bilbarnstolar är uppdelade i olika ”fästen”. Bilbarnstolen kan användas på sittplatserna för ”fäste” som nämns i tabellen ovan. Se följande
tabell beträffande typ av ”fäste”.
Om din bilbarnstol inte har någon typ av ”fäste” (eller om du inte hittar information i tabellen nedan), se ”fordonslistan” för din bilbarnstol för uppgifter
om lämplighet, eller kontakta leverantören av din bilbarnstol.
Fäste

Beskrivning

F3

Framåtvända bilbarnstolar med full höjd

F2

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

F2X

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

R3

Bakåtvända bilbarnstolar i standardstorlek

R2

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R2X

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Sittplatsens nummer
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Fäste

Beskrivning

R1

Bakåtvänt babyskydd

L1

Vänstervänt liggande babyskydd

L2

Högervänt liggande babyskydd

B2

Bälteskudde

B3

Bälteskudde

Detaljerad information för installation av bilbarnstolar (gäller inte Ukraina,
Ryssland, Israel, Turkiet, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan, Armenien, Georgien, Uzbekistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tadzjikistan, Turkmenistan, asean-länderna, Mexico, Taiwan, Sydafrika, Australien och
Nya Zeeland)
Stolens placering

Sittplatsens nummer

Manuell i-/urkoppling av krockkudde
PÅ
Ja

AV

Sittplatsen lämplig för universal med
säkerhetsbälte (Ja/Nej)

Endast framåtvänd

i-Size sittposition (Ja/Nej)

Ja

Ja

Sittplats som är lämplig för liggande
montering (L1/L2/Nej)

Nej

Nej

Lämplig för bakåtvänd montering
(R1/R2X/R2/R3/Nej)

Nej

R1, R2*

Lämplig för framåtvänd montering
(F2X/F2/F3/Nej)

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

Lämplig för bälteskudde (B2/B3/Nej)

B2, B3

B2, B3

Ja

*

: Se till att sätet ändras till det lägsta läget.

ISOFIX bilbarnstolar är uppdelade i olika ”fästen”. Bilbarnstolen kan användas på sittplatserna för ”fäste” som nämns i tabellen ovan. Se följande
tabell beträffande typ av ”fäste”.
Om din bilbarnstol inte har någon typ av ”fäste” (eller om du inte hittar information i tabellen nedan), se ”fordonslistan” för din bilbarnstol för uppgifter
om lämplighet, eller kontakta leverantören av din bilbarnstol.
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Fäste
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Beskrivning

F3

Framåtvända bilbarnstolar med full höjd

F2

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

F2X

Framåtvända bilbarnstolar med reducerad höjd

R3

Bakåtvända bilbarnstolar i standardstorlek

R2

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R2X

Bakåtvända bilbarnstolar med reducerad storlek

R1

Bakåtvänt babyskydd

L1

Vänstervänt liggande babyskydd

L2

Högervänt liggande babyskydd

B2

Bälteskudde

B3

Bälteskudde

3
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Tabell över rekommenderade bilbarnstolar och lämplighet (gäller inte
Ukraina, Ryssland, Israel, Turkiet, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan,
Armenien, Georgien, Uzbekistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tadzjikistan
och Turkmenistan utan nedre ISOFIX-fästen och manuell i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkudde samt asean-länderna,
Mexico, Taiwan, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland)
Stolens placering

Viktklasser

Rekommenderade
bilbarnstolar

Manuell i-/urkopplingskontakt till
framsätespassagerarens krockkudde
PÅ

AV

0, 0+
Upp till 13 kg

G0+ BABY SAFE
PLUS med SEAT
BELT FIXATION,
BASE PLATFORM
(Ja/Nej)

Nej

Ja

I
9 till 18 kg

TOYOTA DUO
PLUS (Ja/Nej)

Ja

Ja

Bilbarnstolarna som nämns i tabellen finns eventuellt inte utanför EU-området.
 Vid montering av bilbarnstol med
stöd, om ryggstödet hindrar att
bilbarnstolen fästs på stödet ska
ryggstödet justeras bakåt tills det
inte utgör ett hinder.
 Om säkerhetsbältets axelfäste är
framför bilbarnstolens styrning
ska sätet flyttas framåt.

 Vid montering av bälteskudde,
om barnet sitter i helt upprätt läge
på bälteskudden ska ryggstödets
vinkel justeras till det mest bekväma läget. Och om säkerhetsbältets axelfäste är framför bilbarnstolens styrning ska sätet flyttas
framåt.
 Om bilbarnstolen har stödben ska
du ta bort golvmattan innan du
monterar den.
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Tabell över rekommenderade bilbarnstolar och lämplighet (gäller Ukraina,
Ryssland, Israel, Turkiet, Vitryssland, Moldavien, Azerbajdzjan, Armenien, Georgien, Uzbekistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Tadzjikistan och
Turkmenistan utan nedre ISOFIX-fästen och manuell i-/urkopplingskontakt till framsätespassagerarens krockkudde)

Viktklasser
I
9 till 18 kg

Rekommenderade
bilbarnstolar
TOYOTA DUO PLUS (Ja/Nej)

Stolens placering

Ja

Bilbarnstolarna som nämns i tabellen finns eventuellt inte utanför EU-området.

 Om säkerhetsbältets axelfäste är
framför bilbarnstolens styrning
ska sätet flyttas framåt.

 Vid montering av bälteskudde,
om barnet sitter i helt upprätt läge
på bälteskudden ska ryggstödets
vinkel justeras till det mest bekväma läget. Och om säkerhetsbältets axelfäste är framför bilbarnstolens styrning ska sätet flyttas
framåt.

 Om bilbarnstolen har stödben ska
du ta bort golvmattan innan du
monterar den.
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 Vid montering av bilbarnstol med
stöd, om ryggstödet hindrar att
bilbarnstolen fästs på stödet ska
ryggstödet justeras bakåt tills det
inte utgör ett hinder.

3
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Körning

Auto Start/Stop

Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade i
din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet.
Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner
och system.

Start/stop-knapp

Princip
Auto Start/Stop hjälper dig att spara
bränsle. Systemet stänger av motorn när bilen är stillastående, t.ex. i
trafikköer eller vid trafikljus. Det körklara läget är fortfarande aktivt. När
du ska köra iväg startar motorn automatiskt.
Allmänt
Varje gång motorn startas med
stop/start-knappen växlar Auto
Start/Stop till radioläge. Funktionen
aktiveras från en hastighet på cirka
5 km/tim.
Beroende på valt körläge, se sidan
149, aktiveras eller inaktiveras systemet automatiskt.

Princip
Körklart läge, se sidan 44,
slås på/stängs av med en
tryckning på start/stopknappen

Automatisk växellåda: Körklart läge
aktiveras med en tryckning på
start/stop-knappen medan bromspedalen är nedtrampad.
Tryck på start/stop-knappen igen så
stängs det körklara läget av och radioläge, se sidan 44, aktiveras.

Stänga av motorn
Användningsvillkor
n Automatväxellåda

Motorn stängs automatiskt av när bilen är stillastående under följande
förhållanden:
 Växelväljaren är i läge D.
 Bromspedalen är nedtrampad
medan bilen är stillastående.
 Förarens säkerhetsbälte är fastspänt eller förardörren är stängd.
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Automatväxellåda: stanna motorn
manuellt
Om motorn inte stängdes av automatiskt när bilen stannade kan den
stängas av manuellt:
 Trampa snabbt ned bromspedalen från det aktuella läget.
 Lägg i växelväljarens läge P.
Om alla driftsvillkoren är uppfyllda
har motorn stängts av.

Luftflödet från luftkonditioneringen
minskar när motorn inte är igång.

 Hög utetemperatur och hög belastning på luftkonditioneringen.
 Kupén är inte uppvärmd eller kyld
till önskad temperatur.
 Där det är risk för kondens när
luftkonditioneringen slås på automatiskt.
 Motorn eller andra delar har inte
driftstemperatur.
 Motorn behöver kylas.
 Snäv styrvinkel eller styrning.
 Bilens batteri är mycket lågt laddat.

3

 På hög höjd.
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Luftkonditionering när bilen är
parkerad
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 Motorhuvspärren lossas.
 Park Assistant är aktiverad.

Displayer i instrumentgruppen
n Allmänt
Displayen i varvräknaren
indikerar att Auto Start/
Stop-funktionen är klar för
automatisk start av
motorn.
Displayen indikerar att förutsättningarna för automatisk avstängning av motorn
inte är uppfyllda.

Funktionsbegränsningar
Motorn stängs inte av automatiskt i
följande situationer:
 På branta nedförsbackar.
 Bromsen är inte tillräckligt hårt
nedtrampad.

 Ryckiga trafiksituationer.
 Automatväxellåda: växelväljaren
är i N eller R.
 Efter att bilen har backats.
 Bränsle med hög etanolinblandning har använts.
Motorstart
Användningsvillkor
n Automatväxellåda

För att börja köra startas motorn automatiskt under följande förhållanden:
 Genom att bromspedalen släpps
upp.
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Köra iväg
När motorn har startats ska du accelerera på normalt sätt.
Säkerhetsfunktion
Efter automatisk avstängning startar
motorn inte automatiskt om någon
av följande förutsättningar uppfylls:
 Förarens säkerhetsbälte är inte
fastspänt och förardörren är öppen.

 Bilens batteri är mycket lågt laddat.
 Mätning av motoroljans nivå startar.
Manuell inaktivering/
aktivering av systemet
Princip
Motorn stängs inte av automatiskt.
Motorn startas medan motorn är
stoppad automatiskt.

 Motorhuven är upplåst.
Flera indikatorlampor är tända under
olika tidslängd.

Använda knappen

Motorn kan bara startas med
start/stop-knappen.
Systemets begränsningar
Även om du inte vill köra iväg startar
motorn om automatiskt i följande situationer:
 Mycket hög temperatur i kupén
när kylningsfunktionen slås på.
 Mycket låg temperatur i kupén
när uppvärmningsfunktionen slås
på.
 Där det är risk för kondens när
luftkonditioneringen slås på automatiskt.
 Föraren vrider ratten med fullt utslag.
 Automatisk växellåda:
Växla från växelväljarläge D till N eller R.

 Automatisk växellåda:
Växla från växelväljarläge P till N, D eller
R.

Tryck på knappen.
Automatväxellåda: via
växelväljarens läge
Auto Start/Stop inaktiveras även i
växelväljarläge M.
Sportlägesknapp
Auto Start/Stop inaktiveras även i
körläge SPORT på knappen för
Sport-läget
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Parkera bilen medan motorn är
stoppad automatiskt
n Allmänt

Med automatisk avstängning av motorn kan bilen parkeras på säkert
sätt, t.ex. för att kunna lämna den.
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Parkeringsbroms
Princip
Parkeringsbromsen används för att
hindra att bilen rullar när den är parkerad.

n Automatväxellåda

1 Tryck på start/stopp-knappen.

Säkerhetsinformation

 Det körklara läget stängs av.
 Radioläge aktiveras.
 Växelväljarläget P läggs automatiskt i.

Automatisk inaktivering

En osäkrad bil kan komma i rörelse
och börja rulla iväg. Olycksrisk! Innan
du lämnar bilen ska du säkra den så
att den inte börjar rulla.
Utför följande så att bilen inte börja
rulla.

l Ansätt parkeringsbromsen.
l Vänd framhjulen mot trottoarkanten

Allmänt
Vi vissa situationer inaktiveras Auto
Start/Stop automatiskt av säkerhetsskäl, t.ex. om systemet känner av att
ingen förare finns på plats.
Funktionsstörning
Auto Start/Stop stänger inte längre
av motorn automatiskt. Fordonsinformation visas. Det går att fortsätta
att köra. Låt en auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller Toyota-verkstad,
eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera systemet.

om vägen lutar uppåt eller nedåt.

l Säkra dessutom hjulen om vägen lutar uppåt eller nedåt, exempelvis
med klossar.

VARNING
Barn utan tillsyn, eller djur, i bilen kan
sätta bilen i rörelse och utsätta sig själva eller andra som befinner sig på vägen i fara, exempelvis genom följande:

l Trycka på start/stopp-knappen.
l Lossa parkeringsbromsen.
l Öppna och stänga dörrar eller fönster.

l Lägga i växelväljarens läge N.
l Använda utrustning i bilen.
Det medför risk för olyckor eller skador.
Lämna inte barn eller djur utan tillsyn i
bilen. När du lämnar bilen ska du ta
med dig fjärrkontrollen och låsa bilen.

3
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2 Ansätt parkeringsbromsen.

VARNING
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Översikt

Lossa
Lossa manuellt
1 Aktivera körklart läge.
2

Automatväxellåda: tryck på
knappen med bromspedalen
nedtrampad, eller växelväljaren i
läge P.

Parkeringsbroms

LED- och indikatorlampor slocknar.
Parkeringsbromsen lossas.

Lossa automatiskt

Ansätta
När bilen är stillastående
Dra i reglaget.
LED-lampan tänds.
Indikeringslampan i instrumentgruppen tänds i rött.
Parkeringsbromsen är
ansatt.

Medan bilen är i rörelse
n Allmänt

Parkeringsbromsen lossas automatiskt när du kör iväg.
LED- och indikatorlampor slocknar.
Funktionsstörning
Om parkeringsbromsen inte kan lossas eller en störning har uppstått:
När du har stigit ur bilen ska du se
till att den inte börjar rulla, t.ex. med
en kloss.

Fungerar som nödbroms under färd.
Dra och håll knappen utdragen. Bilen bromsar hårt så länge knappen
är utdragen.
Indikatorlampan i instrumentgruppen tänds i rött,
en signal hörs och bromsljusen tänds.

Fordonsinformation visas.
Ansätt parkeringsbromsen när bilen
är stillastående.

Efter elavbrott
Återställa parkeringsbromsens funktion efter elavbrott:
1 Aktivera radioläge.
2

Dra i knappen med bromspedalen nedtrampad eller växelväljaren i läge P, och tryck sedan
på den.

Proceduren kan ta några sekunder.
Ljud som kan uppstå är normala.
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Indikatorlampan tänds inte
längre så snart parkeringsbromsen fungerar
igen.

Körriktningsvisare
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Tre blinkerssignaler
Tryck spaken lätt uppåt eller nedåt.
Tidslängden för de tre blinkerssignalerna kan ställas in.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”

Körriktningsvisare
i ytterbackspegel

Indikering

3 ”Exterior lighting”
4 ”One-touch turn signal”
5 Välj önskad inställning.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.
Indikera sväng
Tryck spaken till motståndspunkten
och håll den där så länge du vill indikera en sväng.

Strålkastarens helljus,
helljusblink

Tryck spaken förbi motståndspunkten.

Tryck spaken framåt eller dra den
bakåt.

1 Helljuset tänt, pil 1.
Helljusen tänds när de när strålkastarnas halvljus tänds.

3
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Fäll inte in ytterbackspeglarna under
körning, eller medan körriktningsvisarna eller varningsblinkers används så att körriktningsvisarna i ytterbackspeglarna är väl synliga.

2 ”Vehicle settings”
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2 Helljuset släckt/helljusblink, pil
2.

Sätta på

Torkarsystem
Allmänt
Använd inte torkarna om vindrutan
är torr eftersom torkarbladen slits ut
snabbare eller kan skadas.
Säkerhetsinformation
VARNING
Om torkarna börjar röra sig medan de
är nedfällda från vindrutan kan någon
del av kroppen fastna eller bilen kan
skadas. Risk för personskada eller
materiell skada. Se till att bilen är
avstängd när torkarna fälls ned från
vindrutan och att torkarna är i beröring med vindrutan när de slås på.

OBSERVERA
Om torkarna är fastfrusna på vindrutan och torkarna slås på kan torkarbladen slitas av och torkarmotorn
överhettas. Risk för materiell skada.
Avfrosta vindrutan innan du slår på
torkarna.

Tryck spaken uppåt till önskat läge.
 Torkarnas viloläge, läge 0.
 Regnsensor, läge 1.
 Normal torkarhastighet, läge 2.
När bilen är stillastående växlar torkarna
till intervallslag.

 Snabb torkarhastighet, läge 3.
När bilen är stillastående växlar torkarna
till normal hastighet.

Om en färd avbryts medan torkarsystemet är påslaget fortsätter torkarna på den tidigare inställda nivån
när färden återupptas.
Stänga av, och
intervalltorkning

Tryck spaken nedåt.
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 Stänga av: tryck spaken nedåt till
utgångsläget.

Tryck spaken en gång uppåt från
utgångsläget, pil 1.

 Intervalltorkning: tryck spaken
nedåt från utgångsläget

Torkning av vindrutan börjar.

När du släpper spaken återgår den utgångsläget.

Om det är frost på vindrutan kan
torkningen inte starta.

Regnsensor
Princip
Regnsensorn styr vindrutetorkarna
automatiskt beroende på regnets intensitet.
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LED i torkarspaken tänds.

Inaktivera
Tryck spaken tillbaka till utgångsläget.
Ställa in regnsensorns känslighet

Sensorn är monterad rakt framför
backspegeln på vindrutan.
Säkerhetsinformation
OBSERVERA
I biltvättar kan torkarna oavsiktligt
komma i rörelse om regnsensorn är
aktiverad. Risk för materiell skada.
Inaktivera regnsensorn i biltvättar.

Aktivera

Vrid det räfflade hjulet för att ställa in
regnsensorns känslighet.
Uppåt: hög känslighet
Nedåt: låg känslighet
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Allmänt

3
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Spolarvätska
Säkerhetsinformation
VARNING
När det är kallt ute kan spolarvätskan
frysa på vindrutan och begränsa sikten. Olycksrisk! Använd bara vindrutespolaren om det inte är risk för att
den kan frysa. Använd frostskyddsmedel, vid behov.

OBSERVERA
Om spolarvätsketanken är tom kan
spolarpumpen inte fungera på rätt
sätt. Risk för materiell skada. Starta
inte vindrutespolaren om spolarvätsketanken är tom.

Rengöring av vindrutan

Utfällt läge för torkarna
Princip
I utfällningsläge kan torkarna fällas
ut från vindrutan.
Allmänt
Detta är viktigt, t.ex. vid byte av torkarblad eller för att fälla ut dem från
vindrutan om det är risk för frost.
Säkerhetsinformation
VARNING
Om torkarna börjar röra sig medan de
är nedfällda från vindrutan kan någon
del av kroppen fastna eller bilen kan
skadas. Risk för personskada eller
materiell skada. Se till att bilen är
avstängd när torkarna fälls ned från
vindrutan och att torkarna är i beröring med vindrutan när de slås på.

OBSERVERA

Dra i spaken.
Vätska från spolarvätsketanken
sprutas på vindrutan och torkarna
gör några slag.

Om torkarna är fastfrusna på vindrutan och torkarna slås på kan torkarbladen slitas av och torkarmotorn
överhettas. Risk för materiell skada.
Avfrosta vindrutan innan du slår på
torkarna.

Fälla ut vindrutetorkarna
1 Aktivera viloläge.

Vindrutespolare, spolarvätskestrålar
Spolarvätskestrålarna blir automatiskt uppvärmda när viloläget är aktiverat.
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2 Tryck ner torkararmen och håll
kvar tills torkarna stannar i nästan vertikalt läge.
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Automatväxellåda
Princip
Automatväxellådan kombinerar
funktioner med manuella växelbyten, vid behov.
Säkerhetsinformation
VARNING

3 Lyft upp torkarna från vindrutan.

Växelväljarlägen
D Körläge
Fälla in vindrutetorkarna
När torkarna har fällts in måste torkarsystemet återaktiveras.
1 Fäll in torkarna helt på vindrutan.
2 Slå på viloläget och tryck ner torkararmen igen och håll den kvar.
3 Torkarna flyttas tillbaka till viloläget och kan användas igen.

Växelväljarens läge för all normal
körning Alla växlar för körning framåt väljs automatiskt.
R Backläge
Växelväljaren får bara flyttas till läge
R när bilen står stilla.
N Friläge
I växelväljarläge N kan bilen skjutas
på eller rulla utan kraft från motorn
t.ex. i en biltvätt, se sidan 145.
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En osäkrad bil kan komma i rörelse
och börja rulla iväg. Olycksrisk! Innan
du lämnar bilen ska du säkra den så
att den inte börjar rulla, exempelvis
genom att ansätta parkeringsbromsen.
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P Parkering
Växelväljarläge, exempelvis för parkering. I växelväljarläge P är drivhjulen spärrade.
Växelväljaren får bara flyttas till läge
P när bilen står stilla.

Lägga i växelväljarlägen
Allmänt
Trampa ned bromspedalen tills du
är klar att köra iväg annars kommer
bilen i rörelse när ett drivläge väljs.

n P läggs i automatiskt

Växelväljarläge P iläggs automatiskt
i följande situationer, t.ex.:
 Om växelväljarläge R, D eller M
läggs i när körklart läge har
stängts av.
 Om växelväljarläge N läggs i när
viloläget har stängts av.
 Om förarens säkerhetsbälte lossas, förardörren öppnas och
bromspedalen inte är nedtrampad
medan bilen är stillastående och
växelväljarläge D, M och R läggs
i.

Användningsvillkor
Växelväljaren kan bara föras från P
till ett annat växelväljarläge om bilen
är i körklart läge och bromspedalen
är nedtrampad.
I förekommande fall kan växelväljarläge P ändras när alla tekniska krav
har uppfyllts.
Lägga i växelväljarlägen D, N, R
Ett växelväljarspakslås hindrar följande felaktiga handhavande:
 Oavsiktlig växling till växelväljarläge R.
 Oavsiktlig ändring från växelväljarläge P till annat växelväljarläge.
1 Spänn fast förarens säkerhetsbälte.
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2 Håll knappen intryckt för att inaktivera växelväljarspakslåset.
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Rulla eller skjuta på bilen
Allmänt
I vissa situationer kan bilen behöva
rullas en kort sträcka utan motorkraft, t.ex. i en biltvätt, eller den
kan behöva skjutas på.
Lägga i växelväljarläge N
1 Slå på körklart läge medan
bromspedalen är nedtrampad.
2 Lossa parkeringsbromsen, vid
behov.
3 Trampa ned bromspedalen.
4 Tryck lätt på växelväljarspakslåset och lägg i växelväljarläge N.
5 Stäng av det körklara läget.
Radioläge förblir då påslaget och fordonsinformation visas.
Bilen kan nu rullas.

OBSERVERA
Lägga i växelväljarläge P

Växelväljarläget P läggs automatiskt i
när radioläget stängs av. Risk för
materiell skada. Stäng inte av radioläget i biltvättar.

Oavsett radioläge, läggs växelväljarläge P i automatiskt efter cirka 35
minuter.
Om ett fel har uppstått går det eventuellt inte att ändra växelväljarens läge.
Tryck på knappen P.

Lossa växelspärren automatiskt,
vid behov, se sidan 147.

3
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3 Tryck lätt på växelväljaren i önskad riktning, eventuellt förbi en
motståndspunkt. När du släpper
växelväljarspaken återgår den till
mittläget.
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Kick-down
Med funktionen kick-down kan du
uppnå maximala prestanda.
Trampa ned gaspedalen bortom läget för full gas; ett motstånd känns
av.
Manuell växling
Princip
Växlarna kan bytas manuellt i manuellt läge.
Aktivera manuell funktion

Avsluta manuell funktion
Tryck växelväljarspaken åt höger.
D visas i instrumentgruppen.
Växelpaddlar
Princip
Växelpaddlar på ratten ger snabba
växelbyten utan att händerna behöver tas från ratten.
Allmänt
n Växelbyten

Växelbyten kan bara genomföras
vid rätt motorvarvtal och körhastighet.
n Tillfällig manuell funktion

I växelväljarläge D kan systemet
växla till tillfällig manuell funktion
med växelpaddel.

Tryck ut växelväljarspaken från växelväljarläge D åt vänster.
Den valda växeln visas i instrument
gruppen, exempelvis 1M.
Växelbyten
 Tryck växelväljarspaken framåt
för att växla ned.
 Dra växelväljarspaken bakåt för
att växla upp.

Växellådan återgår till automatisk
från manuell funktion efter en viss
tids lugn körning utan acceleration
eller växelbyten med växelpaddlarna.
Byte till automatisk funktion är möjlig
enligt följande:
 Dra i höger växelpaddel och håll
kvar.
 Utöver att dra lätt i höger växelpaddel kan du dra lätt i vänster
växelpaddel.
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n Permanent manuell funktion

I växelväljarläge M kan systemet
växla till permanent manuell funktion
med växelpaddel.
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Displayer
i instrumentgruppen

Växelväljarläget visas,
exempelvis P.

Växelbyten

Lossa växelspärren
elektroniskt
Allmänt

 Växla ner: Dra lätt i vänster växelpaddel.
 Dra i vänster växelpaddel och håll
den utdragen för att växla till lägsta möjliga växel.
Den valda växeln visas kortvarigt i
instrumentgruppen, följt av den växel som för tillfället används.

Den kan lossas om startmotorn kan
starta bilmotorn.
Innan växelspärren lossas ska parkeringsbromsen ansättas för att hindra att bilen kommer i rörelse.
Lägga i växelväljarläge N
1 Trampa ner bromspedalen och
håll den nedtrampad.
2 Tryck på start/stopp-knappen.
Det måste kunna höras att startmotorn går runt. Tryck på
start/stop-knappen och håll den
intryckt.
3 Med din fria hand, tryck på
knappen på växelväljarspaken,
pil 1, tryck växelväljarspaken till
växelväljarläge N och håll kvar,
pil N, tills växelväljarläge N visas
i instrumentgruppen.
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 Växla upp: Dra lätt i höger växelpaddel.

Lossa växelspärren elektroniskt för
att kunna manövrera ut bilen från ett
farligt område.

3
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Fordonsinformation visas.

Launch Control
Princip

R

N

1

I torrt väglag ger Launch Control optimerad acceleration på vägar med
gott väggrepp.
Allmänt

4 Släpp start/stop-knappen och
växelväljarspaken.
5 Lossa bromsen så snart startmotorn stannar.

Användning av Launch Control orsakar förtida slitage på komponenter
eftersom funktionen utsätter bilen för
hög påfrestning och belastning.

6 Manövrera ut bilen från det farliga området och säkra den så att
den inte kommer i rörelse.

Launch Control ska inte användas
under inkörningsperioden, se sidan
266.

Ytterligare information finns i kapitlet
Bogserstart och bärgning på sidan
344.

Vrid inte ratten när du startar med
Launch Control.
Användningsvillkor
Launch Control kan användas när
motorn har driftstemperatur. Motorn
har uppnått driftstemperatur efter
oavbruten körning på minst 10 km.
Starta med Launch Control
1 Aktivera körklart läge.
2 Tryck på sport-knappen.
SPORT visas i instrumentgruppen och
indikerar att sportläget har valts.

3

Tryck på knappen.

TRACTION visas i instrumentgruppen
och indikatorlampan VSC OFF tänds.

4 Välj växelväljarläge D.
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5 Trampa sedan ned bromspedalen hårt med vänster fot.
6 Trampa ned gaspedalen och håll
den nedtrampad i kickdown-läge.
En flaggsymbol visas i instrumentgruppen.

7 Motorns varvtal justeras för start.
Släpp upp bromspedalen inom 3
sekunder.
Använda Launch Control igen
under körning

När Launch Control har använts

Sportlägesknapp
Princip
Sportlägesknappen påverkar egenskaperna för bilens kördynamik.
Allmänt
Följande system påverkas, exempelvis:
 Motorns egenskaper.
 Automatväxellåda.
 Automatiskt reglerad luftfjädring.
 Styrning.
 Display i instrumentgruppen.
 Farthållare.
Översikt

Återaktivera antisladdsystemet,
VSC, snarast möjligt för att bidra till
körstabiliteten.
Systemets begränsningar
En erfaren förare kan eventuellt
åstadkomma bättre acceleration i läge VSC OFF.

Displayer
i instrumentgruppen

Det valda körläget visas i
instrumentgruppen.

3
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När Launch Control har använts
måste växellådan få cirka 5 minuter
att svalna innan Launch Control kan
användas igen. Launch Control anpassas till omgivningens förhållanden när funktionen används igen.
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n Konfigurering

Körlägen

Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
Knappar i bilen

2 ”Vehicle settings”
3 ”Configure SPORT INDIVIDUAL”

Knapp

Körläge

Konfiguration

SPORT

SPORT

Anpassa

Körläget NORMAL väljs automatiskt
när bilen är i körklart läge.
Körlägen i detalj
NORMAL
n Princip

Balanserad konfiguration mellan dynamisk och effektiv körning.
SPORT
n Princip

Dynamisk konfiguration för större
smidighet med optimerad fjädring.
n Sätta på
Tryck på knappen.

SPORT INDIVIDUAL
n Princip

Individuella inställningar kan göras i
körläge SPORT INDIVIDUAL.

4 ”Customise Settings”
5 Välj önskad inställning.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.
Återställ anpassade inställningar till
standardinställning:
”Reset to SPORT STANDARD”.
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Displayer
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Översikt

Utrustning i bilen

Instrumentgrupp
Princip
Instrumentgruppen har växlande
display. När sportlägesknappen används för att ändra körläge ändras
instrumentgruppsdisplayen så att
den motsvarar körläget.
Allmänt
Ändringar i instrumentgruppens displayer kan inaktiveras via Toyota
Supra Command.
Displayerna i instrumentgruppen
kan ibland skilja sig från illustrationerna i bilens instruktionsbok.

1 Bränslemätare sid. 157
2 Hastighetsmätare
3 Varvräknare sid. 157
Sportlägesknappens status
sid. 149
4 Tid sid. 159
5 Olika displayer sid. 151
6 Utetemperatur sid. 158
7 Kylarvätsketemperatur sid. 158
8 Fordonsinformation sid. 152
Räckvidd sid. 164
9 Växelindikator sid. 143
10Olika displayer sid. 151
Hastighetsbegränsning, info
sid. 160
Olika displayer
I vissa områden i instrumentgruppen
kan olika förarstödssystem visas,
t.ex. farthållaren. Displayerna kan
variera beroende på utrustning och
landsspecifikationer.
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade i
din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet.
Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner
och system.
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Sportlägesdisplay

Dölja fordonsinformation

Princip
Displayen kan ändras för sportläget
Ändra displayen
Tryck på sportlägesknappen tills SPORT visas.

Körläget ändras till sportläge.

Fordonsinformation
Princip
Fordonsinformationen övervakar bilens funktioner och uppmärksammar dig på eventuella fel i systemen
som övervakas.
Allmänt
Fordonsinformation visas som en
kombination av indikator eller varningslampa och textmeddelanden i
instrumentgruppen och, i förekommande fall, i vindrutedisplayen.
Textmeddelandet som visas på informationsdisplayen kan, i förekommande fall, åtföljas av en ljudsignal.

Tryck på knappen på körriktningsvisarspaken.
Kontinuerlig visning
Viss fordonsinformation visas kontinuerligt och finns kvar tills felet har
åtgärdats. Om flera störningar har
uppstått samtidigt visas meddelandena i följd på displayen.
Meddelanden kan döljas i cirka 8
sekunder. Därefter visas de igen automatiskt.
Tillfällig visning
Viss fordonsinformation döljs automatiskt efter cirka 20 sekunder. Fordonsinformation sparas och kan visas igen.
Visa fordonsinformation som
lagrats i minnet
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle status”
3

”Vehicle messages”
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4 Välj ett textmeddelande.
Display
Fordonsinformation
Minst en fordonsinformation visas eller lagras.

Textmeddelanden

Kompletterande textmeddelanden
Du kan hämta fram ytterligare information via fordonsinformation, exempelvis orsaken till felet och nödvändig åtgärd.
Den kompletterande texten visas
automatiskt på informationsdisplayen för brådskande meddelanden
Beroende på fordonsinformationen
kan ytterligare assistans väljas.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle status”
3

”Vehicle messages”

4 Välj önskat textmeddelande.
5 Välj önskad inställning

Meddelanden som visas vid
körningens slut
Vissa meddelanden som visas under körning visas igen när det körklara läget stängs av.

Indikator- och
varningslampor
Princip
Indikator- och varningslampor i instrumentgruppen visar status för vissa funktioner och indikerar när en
störning har uppstått i de övervakade systemen.
Allmänt
Indikator- och varningslampor kan
tändas i olika kombinationer och färger.
När det körklara läget är påslaget
kontrolleras funktionaliteten hos vissa lampor och de tänds en kort
stund.
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Textmeddelanden och symboler i instrumentgruppen beskriver innebörden av fordonsinformationen
samt indikator och varningslampor.
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Röda lampor
Bältespåminnare
Förarplatsens säkerhetsbälte är inte fastspänt. För
vissa landsspecifikationer:
framsätespassagerarens
säkerhetsbälte är inte fastspänt, eller föremål detekteras på framsätespassagerarplatsen.
Kontrollera om säkerhetsbältet är korrekt fastspänt.

Krockkuddesystem
Fel kan ha uppstått i
krockkuddesystemet och
bältessträckaren.
Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad,
eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen.

Parkeringsbroms
Parkeringsbromsen är ansatt.
Lossa parkeringsbromsen, se sidan 138.

Bromssystem
Funktionsstörning i
bromssystemet. Fortsätt
köra med måttlig hastighet.
Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad,
eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen.

Gula lampor
Låsningsfria bromsar ABS
Bromsservot kan vara defekt. Undvik plötslig inbromsning. Ta hänsyn till
att bromssträckan kan bli
längre.
Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad,
eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen.
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Antisladdsystem VSC
Om indikatorlampan blinkar VSC reglerar accelerations- och bromskraften.
Bilen stabiliseras. Sänk
farten och justera körstilen
till rådande vägförhållanden.
Om indikatorlampan
tänds: VSC fungerar inte.

VSC, se sidan 216.

Antisladdsystemet VSC
inaktiverat, eller Traction-läge
aktiverat
VSC är inaktiverat eller
Traction-läge är aktiverat.
VSC, se sidan 216, och
Traction-läge, se sidan
218.

Däcktrycksövervakning (TPM)
Indikatorlampan tänds:
däcktrycksövervakningen
rapporterar lågt däcktryck
eller punktering. Läs uppgifterna i fordonsinformationen.
Indikatorlampan blinkar
och tänds sedan med fast
sken: varken punktering
eller förlust av däcktryck
kan detekteras.
 Fel som uppstår på
grund av system eller
enheter med samma radiofrekvens: systemet
återaktiveras automatiskt så snart du lämnar
störningsområdet.
 Ett hjul utan TPM-elektronik är monterat: låt en
auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer
kontrollera däcket vid
behov.
 Funktionsstörning: låt
omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer kontrollera systemet.
Däcktrycksövervakningssystem: se sidan 290.
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Låt omedelbart en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad,
eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer kontrollera systemet.
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Styrsystem
Fel kan ha uppstått i styrsystemet.
Låt en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera systemet.

Avgaser
Funktionsstörning i motorns funktion.
Låt en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen.
Uttag för omborddiagnos,
se sidan 317.

Bakre dimljus
Bakre dimljus är tända.
Bakre dimljus, se sidan
176.

Gröna lampor
Körriktningsvisare
Körriktningsvisaren är påslagen.
Om indikatorlampan blinkar snabbare än vanligt:
en blinkerslampa är trasig.
Körriktningsvisare, se sidan 139.

Positionsljus
Positionsljusen är tända.
Positionsljus/halvljus, se
sidan 172.

Halvljus, strålkastare
Strålkastarens halvljus är
tända.
Positionsljus/halvljus, se
sidan 172.

Körfilsvarning
Indikatorlampan tänds:
systemet är påslaget.
Minst en körfältsmarkering
har detekterats och varningar utfärdas eventuellt
på minst en av bilens sidor.
Körfilsvarning, se sidan
203.
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Automatiskt helljus
Det automatiska helljuset
är aktiverat.
Strålkastarnas helljus
tänds och släcks automatiskt beroende på trafiksituationen.
Automatiskt helljus, se sidan 174.

Blå lampor
Helljus, strålkastare

Helljus, se sidan 139.

Bränslemätare
Princip

Varvräknare
Det är viktigt att motorns varvtal inte
går in i den röda varningszonen.
I den röda zonen avbryts bränsletillförseln för att skydda motorn.

Växlingslampor
Princip
Beroende på utrustning indikerar
växlingslamporna på varvräknaren
den maximala växlingspunkten vid
vilken bästa möjliga acceleration
kan erhållas.
Användningsvillkor
När det valda körläget är sportläge
visas en växlingslampa.
Stänga av växlingslampor

Den aktuella bränslenivån i bränsletanken visas.

1 Välj SPORT med sportlägesknappen.
2 Aktivera växellådans manuella
läge.

Allmänt
Bilens vinkel kan få visningen att
fluktuera.
Om bränslepåfyllning, se sidan 276.
Display
En pil bredvid bränslepumpsymbolen visar den
sida av bilen som tankluckan är placerad.
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Strålkastarens helljus är
tända.
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Kylarvätsketemperatur

Display

Display

När det maximalt tillåtna varvtalet
uppnås blinkar hela displayen rött
och bränsletillförseln begränsas för
att skydda motorn.

 När motorns temperatur
är låg: Bara segmentet i
området för låg temperatur tänds. Kör med
måttliga motorvarvtal
och måttlig körhastighet.
 När motorns temperatur
är normal: Alla segment
i området för medelhög
temperatur tänds.
 När motorns temperatur
är hög: Alla segment i
området för hög temperatur tänds. Ett varningsmeddelande visas
också.

Radioläge och körklart läge

Kontroll av kylvätskenivån
beskrivs på sid 312.

• Orangefärgade segment tänds
successivt och indikerar när uppväxling ska göras.
• Segmenten tänds med rött sken.
Sista punkt för uppväxling.

OFF i varvräknaren indikerar att körklart läge är
avstängt och radioläget är
aktiverat.
READY i varvräknaren indikerar att det automatiska Stopp- och startsystemet är klart för automatisk
start av motorn.

För ytterligare information, se Parkerat läge, radioläge och körklart läge,
se sidan 44.

Utetemperatur
Allmänt
Om visningen sjunker till +3 °C eller
lägre hörs en signal.
Fordonsinformation visas.
Ökad risk för svart is föreligger.
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Säkerhetsinformation
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1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle status”

VARNING
Även vid temperaturer över +3 °C
finns ökad risk för svart is, t.ex. på
broar eller i skuggiga vägområden.
Olycksrisk! Vid låga temperaturer ska
du anpassa körstilen till rådande
väderförhållanden.

Tid

”Service requirements”

Viktiga underhållsrutiner och eventuella
lagstadgade kontroller visas.

4 Välj en post för att se mer detaljerad information.
Symboler
Symboler

Underhållsbehov
Princip
Funktionen visar aktuella underhållsbehov och relaterade underhållsarbeten.
Allmänt
Körsträckan eller tiden till nästa service visas en kort stund i instrumentgruppen när tändningen har slagits
på.

Beskrivning
Inget underhåll behövs för
tillfället.

3

Underhåll eller lagstadgad kontroll behövs snart.
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Tiden visas i instrumentgruppen.
Ställa in tid och tidsformat, se sidan
62.

3

Underhåll är försenat.

Ange tidsgräns
Ange tidsgränser för lagstadgde
kontroller.
Kontrollera att datum och tid är korrekt angivna i bilen.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle status”

Display
Detaljerad information om underhållskrav
Mer detaljerad information om underhållets omfattning kan visas på
informationsdisplayen.
Via Toyota Supra Command:

3

”Service requirements”

4 ”Date:”
5 Välj önskad inställning.
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Växelpunktsindikator
Princip
Systemet rekommenderar den mest
effektiva växeln för den aktuella körsituationen.

Info om hastighetsgräns
med visning av
omkörningsrestriktioner
Hastighetsbegränsning, info
Princip

Allmänt
Beroende på design och landsspecifikationer är växelpunktsindikatorn
aktiv i automatväxellådans manuella
läge.
Automatisk växellåda: displayer
Information om upp- eller nedväxling
visas i instrumentgruppen.
Exempel

Beskrivning
Den mest effektiva växeln
är ilagd.
Växla till en mer effektiv
växel.

Hastighetsbegränsningsinfo visar
den aktuella hastighetsgränsen i instrumentgruppen och på vindrutedisplayen, såväl som ytterligare
skyltar vid behov, t.ex. i regnväder.
Allmänt
Kameran som är placerad nära den
invändiga backspegeln detekterar
trafikskyltar vid vägkanten såväl
som trafikskyltar över vägen.
Vägskyltar med tilläggstavlor, t.ex.
begränsningar i våta väderleksförhållanden, tas med i beräkningen
och samkörs med informationen i bilen, t.ex. signal från vindrutetorkarna. Vägskylten och motsvarande
tilläggstavla visas sedan i instrumentgruppen och på vindrutedisplayen, i förekommande fall, eller ignoreras, beroende på situationen.
Bedömningsprocessen av hastighetsbegränsningen tar hänsyn till
vissa tilläggstavlor men de visas inte
i instrumentgruppen.
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Systemet beaktar informationen
som lagrats i navigationssystemet
och visar även aktuella hastighetsgränser på omarkerade vägsektioner.
Visning av
omkörningsförbud
Princip

Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar för att göra
en korrekt bedömning av siktförhållanden och trafiksituationen. Olycksrisk! Anpassa din körstil till rådande
trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen
så kräver.

Översikt
3

Kamera

Allmänt
Systemet beaktar omkörningsförbud
och omkörningsförbud upphör som
indikeras med skyltar.
Ingenting visas i följande situationer:
 I länder där omkörningsförbud
huvudsakligen markeras på vägen.

Kameran är placerad på den invändiga backspegelns framsida.
Håll vindrutan ren i området framför
den invändiga backspegeln.

 På vägar utan skyltar.
 I händelse av järnvägsövergångar, körfältsmarkeringar och andra
situationer som indikerar ett omkörningsförbud, men som som inte är skyltade.
Beroende på utrustningens version,
kan även ytterligare en symbol med
avståndsinformation visas för att indikera slutet på visningen av omkörningsförbudet.

Visa
hastighetsbegränsningsinfo
Allmänt
Beroende på utrustningen visas
hastighetsbegränsningsinfo ständigt
i instrumentgruppen eller via Toyota
Supra Command.
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Skyltar för omkörningsförbud och
omkörningsförbud upphör som detekteras av kameran indikeras på
motsvarande symboler i instrumentgruppen och, i förekommande fall,
vindrutedisplayen.
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Visning via Toyota Supra
Command
1 ”My vehicle”
2 ”System settings”

Displayen blinkar om den detekterade hastighetsgränsen har överskridits.
Visning av omkörningsförbud

3 ”Displays”
4 ”Instrument cluster”

Omkörningsförbud.

5 ”Traffic signs”
Display

Omkörningsförbud upphör.

Allmänt
Beroende på nationella regler visas
tilläggstavlor och omkörningsförbud
tillsammans med information om
hastighetsbegränsning.
Beroende på utrustningens version,
kan även ytterligare en symbol med
avståndsinformation visas för att indikera förändring av hastighetsbegränsning längre fram. Beroende på
utrustningen kan även tillfälliga hastighetsbegränsningar visas, t.ex.
hastighetsbegränsning vid vägarbeten eller trafikstyrningssystem.
Hastighetsbegränsningsinfo

Tilläggstavlor
Symboler

Beskrivning
Hastighetsbegränsning
med tidsgräns
Hastighetsbegränsning
endast i våta väderförhållanden.
Hastighetsbegränsning
endast i snöiga väderförhållanden.
Hastighetsbegränsning
endast i dimmiga väderförhållanden.
Hastighetsbegränsning
gäller vid avfart åt vänster.

Aktuell hastighetsgräns

Hastighetsbegränsningsinfo ej tillgänglig

Hastighetsbegränsning
gäller vid avfart åt höger.

Inställningar
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
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2 ”System settings”
3 ”Displays”
4 ”Instrument cluster”
5 Välj önskad inställning:
 ”Warning when speeding”: aktivera eller inaktivera blinkande visning av hastighetsbegränsningsinfo i instrumentgruppen och på
vindrutedisplayen när den aktuella hastighetsgränsen överskrids.

Systemets begränsningar
Funktionen kan vara begränsad och
eventuellt visa felaktig information i
följande situationer, t.ex.
 I tät dimma, våta väderförhållanden eller snö.
 Om skyltar skyms helt eller delvis
av föremål, dekaler eller målning.
 Om bilen är alltför nära framförvarande fordon.
 I händelse av mötande trafik med
starka strålkastare eller starka reflexer.
 Om vindrutan är täckt med kondens, smuts eller dekaler framför
den invändiga backspegeln.
 Om kameran har blivit överhettad
på grund av stark värme och har
tillfälligt inaktiverats.

 Som resultat av felaktig detektering av kameran.
 Om hastighetsgränserna som
lagrats i navigationssystemet eller
vägdata är felaktiga.
 Hastighetsgränser som beror på
tiden på dygnet eller veckodag.
 I områden som inte täcks av navigationssystemet.
 Om det förekommer avvikelser i
relation till navigation, t.ex. på
grund av förändringar av vägens
sträckning.
 Om det förekommer elektroniska
vägskyltar.
 Vid omkörning av bussar eller
lastbilar med vägskyltsdekaler.
 Om trafikskyltar inte överensstämmer med standard.
 Om skyltar detekteras som gäller
en parallell väg.
 Om landsspecifika skyltar eller
vägnät förekommer.
 Under kalibrering av kameran
omedelbart efter bilens leverans.

Urvalslistor
Princip
Displayen kan användas vid behov.
 Underhållningskällor
 Aktuell ljudkälla.
 Lista över senaste samtal.

3
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 ”Show speeding”: hastighetsgränsen som detekterats indikeras av
en markering i hastighetsmätaren
i instrumentgruppen.
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Den relevanta menyn öppnas på informationsdisplayen, i förekommande fall.

Ta fram information

Display
Funktionerna kan variera beroende
på bilens utförande.
Visa och använda listan
Knapp

Funktion
Ändra underhållningskälla.
Tryck på knappen igen
och stäng listan som visas för tillfället.
Visa listan över senaste
samtal.
Vrid på det räfflade hjulet
för att välja önskad inställning.
Tryck på det räfflade hjulet för att bekräfta inställningen.
Den senast visade listan
kan visas igen med en
vridning på det räfflade
hjulet på ratten.

Färddator
i instrumentgruppen

Tryck på knappen på körriktningsvisarspaken.
Information visas i instrumentgruppen. Tryck på knappen flera gånger
så att ytterligare information visas.
Informationsöversikt
Följande information kan visas med
färddatorn:
• Väg- och trippmätare.
• Aktuell räckvidd
• Bränsleförbrukning
• Genomsnittlig förbrukning och
snitthastighet
Välja information för bilens
dator
Viss information kan väljas att hämtas fram från färddatorn i instrumentgruppen:
Via Toyota Supra Command:

Princip
Färddatorn visar olika bilrelaterade
data, t.ex. genomsnittliga värden, i
instrumentgruppen.

1 ”My vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Displays”
4 ”Instrument cluster”
5 ”On-board computer”
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6 Välj önskad inställning.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.
Detaljerad information
Vägmätare och trippmätare
n Visa/nollställ kilometer
• Tryck på knappen för att
visa trippsträckan.

• Håll knappen nedtryckt för att
nollställa körsträckan.
n Display

Aktuell räckvidd
n Princip

Räckvidden visar sträckan som fortfarande kan köras på återstående
bränsle i tanken.
n Allmänt

Den beräknade räckvidden som kan
köras på återstående bränsle i tanken visas hela tiden i instrumentgruppen.

Fordonsinformation visas en kort
stund om den återstående räckvidden är kort. Om du använder en dynamisk körstil, t.ex. snabb körning i
kurvor, kan motorns funktion inte alltid garanteras.
Om räckvidden sjunker till under cirka 50 km visas fordonsinformationen hela tiden.
n Säkerhetsinformation

OBSERVERA
Om körsträckan sjunker under 50 km
får motorn eventuellt inte tillräckligt
med bränsle. Motorns funktion kan
inte längre garanteras. Risk för materiell skada. Fyll på bränsle i god tid.

n Display

Bränsleförbrukning
n Princip

Den aktuella förbrukningen indikerar
hur mycket bränsle som förbrukas
för tillfället. Din körstils konsekvenser för ekonomin och miljön går att
kontrollera.

3
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När det körklara läget
stängs av visas den totala
körsträckan och
trippsträckan.
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n Allmänt

n Display

Den aktuella bränsleförbrukningen
visas i instrumentgruppen som ett
stapeldiagram.
n Display

Färddator på
informationsdisplayen
Princip
Genomsnittlig hastighet och
förbrukning
n Allmänt

Snitthastigheten och snittförbrukningen för den körda sträckan sedan färddatorn senast nollställdes
beräknas.
Beräkningen av snitthastigheten tar
inte hänsyn till stillastående stunder
när motorn stängdes av manuellt.
n Nollställning av genomsnittliga

värden

Färddatorn visar olika bilrelaterade
data, t.ex. genomsnittliga värden, på
informationsdisplayen.
Allmänt
Det finns två typer av färddatorer på
informationsdisplayen:
• ”Färddator”: visar genomsnittliga
värden, exempelvis förbrukning.
Värdena kan nollställas separat.
• ”Trippmätare”: värdena ger en
översikt av en särskild resväg och
kan nollställas när som helst.
Hämta fram färddatorn eller
trippmätaren
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Driving information”

Håll knappen på körriktningsvisarspaken intryckt.

3 ”On-board computer” eller ”Trip
computer”
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Nollställa färddatorn
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Driving information”
3 ”On-board computer”
4 ”Consumption” eller ”Speed”
5 ”OK”
Nollställa trippmätaren
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
3 ”Trip computer”
4 Luta kontrollreglaget åt vänster,
vid behov.
•

”Reset”: alla värden nollställs.

•

”Reset automatically”: alla
värden nollställs om bilen är stillastående i cirka 4 timmar.

5 ”OK”, vid behov

Sportdisplayer
Princip
Beroende på bilens specifikationer
kan den aktuella effekten och vridmomentet visas på informationsdisplayen.

Display på
informationsdisplayen
Översikt
Följande information visas:
 Vridmoment.
 Effekt.
Displayer
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Sport displays”

Hastighetsvarning
Princip
En hastighetsgräns kan ställas in
som utlöser en varning när den uppnås.
Allmänt
Varningen upprepas om körhastigheten igen överskrider den inställda
hastighetsgränsen efter att den har
sjunkit till under 5 km/tim.
Justera hastighetsvarningen
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Speed warning”
4 ”Warning at:”

3
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2 ”Driving information”
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5 Vrid kontrollreglaget tills önskad
hastighet visas.

Informationsöversikt

Via Toyota Supra Command:

”Tyre Pressure Monitor”: Status för däcktryckövervakningen,
se sidan 290.
•
”Engine oil level”: Elektronisk mätning av motorolja, se sidan 309.

1 ”My Vehicle”

•

6 Tryck på kontrollreglaget.
Aktivera/inaktivera
hastighetsvarningen

2 ”Vehicle settings”
3 ”Speed warning”
4 ”Speed warning”
Ställa in aktuell hastighet
som hastighetsvarning
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Speed warning”
4 ”Select current speed”

Bilens läge
Allmänt
Status kan visas eller utförda åtgärder för vissa system.
Hämta fram bilens status
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle status”

•

”Vehicle messages”: Fordonsinformation som lagras i bakgrunden kan visas på informationsdisplayen. Visa lagrad fordonsinformation, se sidan 152.
•
”Service requirements”: visning av underhållsbehov, se sidan 159.
•
”Remote maintenance call”:
Begäran om fjärrunderhåll.

Vindrutedisplay
(modeller med
vindrutedisplay)
Princip
Systemet visar viktig information,
exempelvis hastigheten, i förarens
synfält.
Föraren kan se sådan information
utan att behöva ta uppmärksamheten från vägen.
Allmänt
Följ anvisningarna om rengöring av
vindrutedisplayen, se sidan 353.
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Översikt
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Välja vy
Olika vyer är tillgängliga för vindrutedisplayen.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Displays”
4 ”Head-up display”

Sätta på/stänga av
Via Toyota Supra Command:

5 Välj önskad inställning.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.

2 ”System settings”
3 ”Displays”
4 ”Head-up display”
5 ”Head-up display”
Display
Översikt
Följande information visas på vindrutedisplayen:

Justera ljusstyrkan
Ljusstyrkan anpassas automatiskt
till det omgivande ljuset.
Grundinställningen kan justeras manuellt.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Displays”
4 ”Head-up display”

 Hastighet.

5 ”Brightness”

 Navigeringsanvisningar.
 Fordonsinformation.

6 Vrid kontrollreglaget till önskad
ljusstyrka.

 Urvalslista i instrumentgruppen.

7 Tryck på kontrollreglaget.

 Förarstödssystem.

Om halvljuset är tänt kan vindrutedisplayens ljusstyrka även justeras
med instrumentbelysningen.

En del av informationen visas endast en kort stund, vid behov.
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1 ”My vehicle”
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Justera höjden
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Toyota Supra Command settings”
3 ”Displays”
4 ”Head-up display”
5 ”Height”
6 Vrid kontrollreglaget till önskad
höjd.
7 Tryck på kontrollreglaget.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.
Vindrutedisplayens höjd kan även
lagras med minnesfunktionen, se sidan 106.

Displayens synlighet
Visningen på vindrutedisplayen kan
påverkas av följande:
 Sätets läge.
 Föremål om är placerade på täcklocket till vindrutedisplayen.
 Solglasögon med vissa polariseringsfilter.
 Våt väg.
 Ogynnsamma ljusförhållanden.
Om bilden är förvrängd ska du låta
en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera
grundinställningarna.
Specialvindruta

Justera rotationen
Vindrutedisplayens vy kan roteras.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”System settings”
3 ”Displays”
4 ”Head-up display”
5 ”Rotation”
6 Vrid kontrollreglaget till önskad
inställning.
7 Tryck på kontrollreglaget.

Vindrutan utgör en del av systemet.
Vindrutans form gör att en tydlig bild
kan visas.
En film i vindrutan förhindrar att
dubbla bilder visas.
Därför rekommenderar vi starkt att
specialvindrutan, vid behov, byts av
en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
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Belysning

Symbol

Utrustning i bilen
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Funktion
Dimljus, bak.

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tilllämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Belysning släckt.
Varselljus.

Positionsljus.
Automatisk inställning av
strålkastarna.
Adaptiva ljusfunktioner.

Instrumentbelysning.

Lampor och belysning
Knappar i bilen

Parkeringsljus, höger.

Parkeringsljus, vänster.

Automatisk kontroll av
strålkastarna
Strålkastaromkopplaren är placerad
bredvid ratten.

Princip
Beroende på ljuset i omgivningen
tänder och släcker systemet halvljuset automatiskt, t.ex. i en tunnel, i
skymningen och i regn eller snö.
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Halvljus, strålkastare.
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Allmänt

Positionsljus

Strålkastarna kan också tändas när
solen står lågt.
Om halvljuset tänds automatiskt inaktiveras den automatiska strålkastarregleringen.

Allmänt
Positionsljusen kan bara tändas i
det låga varvtalsområdet.
Tända

Aktivera
Tryck på knappen på strålkastaromkopplaren.

Tryck på knappen på strålkastaromkopplaren.

Indikatorlampan i instrumentgruppen tänds.

LED-lampan i knappen tänds.
Indikatorlampan i instrumentgruppen tänds när
halvljuset tänds.

Systemets begränsningar
Den automatiska strålkastarregleringen ersätter inte din egen bedömning av rådande ljusförhållanden.
Exempelvis kan sensorerna inte
känna av dimma eller disigt väder.
I sådana situationer ska du tända
belysningen manuellt.

Positionsljus, halvljus och
parkeringsljus
Allmänt
Om förardörren öppnas när det körklara läget är avstängt slocknar ytterbelysningen automatiskt.

All belysning på bilen tänds.
Du bör inte låta positionsljusen vara
tända alltför länge eftersom bilbatteriet kan laddas ur och körklart läge
kommer eventuellt inte kunna slås
på.
Släcka
Tryck på knappen på strålkastaromkopplaren eller
slå på körklart läge.

När det körklara läget är påslaget
aktiveras den automatiska strålkastarregleringen.
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Halvljus, strålkastare
Tända
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Välkomstbelysning
Allmänt

Tryck på knappen på strålkastaromkopplaren.

Halvljuset tänds om det körklara läget är påslaget.
Indikatorlampan i instrumentgruppen tänds.

Aktivera/inaktivera
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Exterior lighting”
4 Välj önskad inställning:
 ”Welcome lights”

Släcka
Beroende på landsspecifikationer
kan halvljuset slockna i det låga
varvtalsområdet.
Tryck på knappen på strålkastaromkopplaren.

Parkeringslampor
När du parkerar bilen går det att tända parkeringsljuset på ena sidan.
Knapp

Funktion
Parkeringsljus,
höger På/Av
Parkeringsljus,
vänster På/Av

När bilen låses upp tänds olika ljusfunktioner under en begränsad tid.

Fördröjd släckning av
strålkastarna
Allmänt
Om strålkastarna är aktiverade i radioläge förblir halvljuset tänt en viss
tid.
Ställa in tiden
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Exterior lighting”
4 ”Home lights”
5 Välj önskad inställning.
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Tryck på knappen igen för att tända
halvljusen så snart radioläge är påslaget.

Beroende på utrustningens version
kan bilens yttre belysning justeras
separat.
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Varselljus
Allmänt
Varselljuset tänds när det körklara
läget är påslaget.
Aktivera/inaktivera
I vissa länder är varselljus obligatoriskt och i sådant fall kan varselljusen inte inaktiveras.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle Settings”
3 ”Exterior lighting”
4 ”Daytime driving lights”
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.

Stadsbelysning
Den upplysta ytan av halvljuset utsträcks på sidorna.
Belysning på motorvag
Bredden för halvljusets belysning utökas.

Kurvljus
Upp till en specificerad hastighet i
tvära kurvor, t.ex. i hårnålskurvor eller när du svänger av, tänds ett kurvljus för att lysa upp kurvans insida.
Kurvljuset aktiveras automatiskt beroende på rattutslaget eller användningen av körriktningsvisare.
Kurvljuset kan aktiveras automatiskt
när bilen backas oavsett rattutslaget.

Variabel ljusfördelning
Automatiskt helljus
Princip
Variabel ljusfördelning ger bättre belysning av körbanan.
Allmänt
Ljusfördelningen anpassas automatiskt till hastigheten.
Om utrustningen omfattar navigationssystem anpassas ljusfördelningen automatiskt beroende på navigationsdata och körhastighet.

Princip
Det automatiska helljuset detekterar
andra vägtrafikanter i god tid och aktiverar eller inaktiverar helljuset beroende på trafiksituationen.
Allmänt
Den automatiska helljusfunktionen
tänder helljuset när trafiksituationen
så kräver. Helljuset tänds inte av
systemet i det låga varvtalsområdet.
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Systemet reagerar på ljusen från
mötande trafik och framförvarande
trafik, samt på ljuset i omgivningen,
t.ex. i tätbebyggda områden.
Helljuset kan tändas och släckas
manuellt när som helst.
Om bilen är utrustad med bländningsfritt helljus släcks helljuset inte
för mötande fordon eller framförvarande fordon. Istället döljs de ytor
där helljuset annars skulle blända
mötande trafik eller framförvarande
trafik, I så fall fortsätter den blå indikatorlampan att lysa.

Systemet växlar automatiskt mellan
halvljus och helljus.
Den blå indikatorlampan i
instrumentgruppen tänds
om systemet tänder helljuset.

Om en körning avbryts medan det
automatiska helljuset är aktiverat
förblir det aktiverat när körningen
återupptas.
Automatiskt helljus inaktiveras genom att helljuset tänds och släcks
manuellt, se sidan 139.
Tryck på knappen på körriktningsvisarspaken för att återaktivera det
automatiska helljuset.
Inaktivera

Aktivera
1 Tryck på knappen

på

strålkastaromkopplaren.
LED-lampan i knappen tänds.

2 Tryck på knappen på körriktningsvisarspaken.
Tryck på knappen på körriktningsvisarspaken.
Systemets begränsningar

Indikatorlampan i instrumentgruppen tänds när
halvljuset tänds.

Det automatiska helljuset kan inte
ersätta förarens egen bedömning av
när helljuset ska användas. Aktivera
därför halvljuset manuellt om situationen så kräver.
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Om strålkastarna har konverterats,
se sidan 176, fungerar det automatiska helljuset eventuellt bara i begränsad utsträckning.
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I följande situationer fungerar systemet inte, eller bara med försämrad
verkan, varför en åtgärd från föraren
kan behövas.
 I extremt dåligt väder, t.ex. dimma
eller kraftig nederbörd.
 När systemet detekterar vägtrafikanter som är dåligt belysta, t.ex.
fotgängare, cyklister eller ryttare
till häst, eller vagnar, och när tåg
eller fartyg befinner sig nära vägen, eller om djur går över vägen.

Dimljus
Dimljus, bak
Användningsvillkor
Innan bakre dimljusen kan tändas
måste halvljuset slås på.
Sätta på/stänga av
Tryck på knappen.

 I trånga kurvor, på branta vägkrön
eller i svackor, där det förekommer korsande trafik eller om sikten av mötande fordon på motorväg är skymd.
 I orter med dålig belysning eller
där det finns många kraftigt reflekterande skyltar.
 Om vindrutan är täckt med kondens, smuts, dekaler eller etiketter framför den invändiga backspegeln.

Den gula indikatorlampan
i instrumentgruppen tänds
när bakre dimljuset är
tänt.

Om den automatiska strålkastarregleringen, se sidan 171, har aktiverats tänds halvljusen automatiskt när
bakre dimljusen är tända.

Vänster-/högertrafik
Allmänt
Vid körning i länder där man kör på
motsatt sida vägen till landet där din
bil är registrerad ska du se till att din
bils strålkastare inte bländar mötande trafik.
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Anpassa strålkastarna
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Exterior lighting”
4 ”Right-hand/left-hand traffic”
5 Välj önskad inställning.
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Kupébelysning
Allmänt
Beroende på utrustningen styrs
kupébelysningen, belysningen i fotutrymmet och välkomstbelysningen
automatiskt.
Översikt

Systemets begränsningar
Knappar i bilen

Funktionerna i det adaptiva ljussystemet kan vara begränsade.

Instrumentbelysning
Användningsvillkor
Ljusstyrkan bara justeras när positionsljusen eller halvljusen är tända.
Justering

Ljusstyrkan kan ställas in
med det räfflade hjulet.

Kupébelysning

Läslampor

3
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Det automatiska helljuset fungerar
eventuellt bara i begränsad utsträckning.
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Tända/släcka
kupébelysningen
Tryck på knappen.

Släcka helt: tryck på knappen och
håll den intryckt i cirka 3 sekunder.
Tända/släcka läslamporna
Tryck på knappen.
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Säkerhet
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig standardmässig och landsspecifik utrustning samt specialutrustning för modellserien. Det kan därför finnas beskrivningar av utrustning och funktioner som inte är installerade i din bil, t.ex. på
grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även
säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner och system.

Krockkuddar
3
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1
2
3
4
5

Knäkrockkudde
Främre krockkudde, förare
Främre krockkudde, framsätespassagerare
Sidokrockgardin
Sidokrockkudde

180

3-1. REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Krockkuddar fram
De främre krockkuddarna skyddar
föraren och framsätespassageraren
om en frontalkollision skulle inträffa
när skyddet som säkerhetsbältena
ger inte är tillräckligt.
Sidokrockkudde
I en sidokrock ger sidokrockkuddarna stöd till kroppen från sidan i områdena kring bröstkorg, bäcken och
huvud.
Knäkrockkudde
Knäkrockkudden ger stöd till benen
vid en frontalkrock.
Sidokrockgardin
Sidokrockgardinen ger stöd åt huvudet vid en sidokrock.
Skyddande verkan
Allmänt
Krockkuddar aktiveras inte i varje
krock, t.ex. smärre olyckor och påkörning bakifrån.

Uppnå krockkuddarnas optimala
effektivitet
VARNING
Om sätet är felaktigt inställt, eller om
krockkuddens utlösningsområde är
begränsat kan krockkuddesystemet
inte ge avsett skydd eller ytterligare
skador kan orsakas när det utlöses.
Risk för svåra eller livshotande
skador. Observera följande för att
erhålla optimalt skydd.

 Sitt på lämpligt avstånd från
krockkuddarna.
 Håll alltid ratten i rattkransen. Håll
ratten ”kvart i tre” för att minimera
skaderisken på händer eller armar när krockkudden utlöses.
 Se till att framsätespassageraren
sitter i rätt ställning, dvs med fötter eller ben i fotutrymmet, inte på
instrumentbrädan.
 Se till att de åkande inte har huvudet nära sidokrockkudden.
 Placera inte en annan person,
husdjur eller föremål mellan
krockkuddarna och de åkande.
 Håll instrumentbrädan och vindrutan på passagerarsidan fri från föremål, fäst t.ex. inte självhäftande
folie eller skydd och montera inga
hållare för navigeringsenheter eller mobiltelefoner.
 Limma inte fast någonting på
krockkuddekåporna, täck inte heller över dem och gör inga förändringar i dem.
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 Använd inte krockkuddekåpan
framför framsätespassagerarens
plats som en bricka.
 Överdrag, stolklädsel, dynor eller
andra föremål som inte är specifikt lämpade för säten med inbyggda sidokrockkuddar får inte
monteras på framsätena.
 Häng inga klädesplagg som rockar eller jackor över ryggstöden.

 Ta inte isär krockkuddesystemet.
Även om alla anvisningar åtföljs kan
vissa skador från beröring med
krockkudden inte helt uteslutas, beroende på omständigheterna för
olyckan.
Ljudet som orsakas när en krockkudde utlöses kan leda till tillfällig
hörselnedsättning för passagerare
som är känsliga för högt ljud.
Driftsberedskap för
krockkuddesystemet
Säkerhetsinformation
VARNING
Enskilda komponenter i krockkuddesystemet kan vara heta efter att en
krockkudde har utlösts. Det finns risk
för skador. Rör inte enskilda komponenter.

VARNING
Felaktigt utfört arbete kan leda till fel,
störning eller oavsiktlig utlösning av
krockkuddesystemet. Om en funktionsstörning har uppstått utlöses
krockkuddesystemet eventuellt inte
på avsett sätt i en olycka, trots att
olyckan är av rätt allvarlighetsgrad.
Risk för svåra eller livshotande
skador. Låt en auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller Toyota-verkstad,
eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer testa, reparera,
eller demontera och avyttra krockkuddesystemet.
3

Display i instrumentgruppen
När bilen är i körklart läge
tänds varningslampan i
instrumentgruppen en kort
stund för att visa att hela
krockkuddesystemet och bältessträckarna är funktionella.

Funktionsstörning
 Varningslampan tänds inte
när bilen är i körklart läge.
 Varningslampan är tänd
hela tiden.

Låt kontrollera systemet.
SRS främre krockkudde/
SRS knäkrockkudde
Krockkuddarna är inte avsedda att
användas istället för bilens säkerhetsbälten.

REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

 Gör inga anpassningar av individuella komponenter i systemet eller dess kablage. Det gäller även
överdragen på ratt, instrumentbräda och säten.
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De främre krockkuddarna och knäkrockkuddarna är avsedda att komplettera säkerhetsbältena, inte att
användas istället för dem, med syfte
att öka effektiviteten som skyddsanordning i bilen.
SRS är en förkortning av Supplemental
Restraint System (kompletterande säkerhetssystem).

I händelse av en kollision kan säkerhetsbältena hålla fast de åkande i
deras säten, men om kollisionskraften är alltför kraftig finns risk att en
åkandes huvud och bröstkorg slår i
ratten, instrumentbrädan och vindrutan. I så fall utlöses de främre krockkuddarna och knäkrockkuddarna för
att lindra stöten på de åkande och
hålla fast dem så att de inte slår i
ratten etc, med huvudet, bröstkorgen och knäna.
De främre krockkuddarna och knäkrockkuddarna utlöses endast när
en stöt detekteras som överskrider
ett visst tröskelvärde. Även om stöten är tillräckligt allvarlig vid en kollision att karossen deformeras utlöses eventuellt inte krockkuddarna
om kollisionskraften sprids tillräckligt
av karossens krockstruktur. Om kollisionskraften inte utlöser krockkuddarna så skyddas de åkande av säkerhetsbältena.

När en krockkudde utlöses så sker
det nästan omedelbart. Den kan slå
i en åkande och orsaka skada, eller
det höga ljudet som uppstår vid utlösningstillfället kan orsaka tillfällig
hörselnedsättning. En krockkudde
och närbelägna delar blir extremt
heta efter krockkuddens utlösning
och kan orsaka brännskador om de
vidrörs. Därför är det inte helt riskfritt
när krockkuddar utlöses. I syfte att
minska risken är krockkuddarna endast avsedda att utlösas när ytterligare minskning av kollisionskraften
på de åkande i en kollision är nödvändig.
VARNING
Sätt på säkerhetsbältena på rätt sätt
och sitt med korrekt sittställning.
Om du sitter med huvudet för nära
ratten och främre krockkudden utlöses kan den utveckla en oerhörd kraft
på kroppen. Sitt i förarsätet med korrekt sittställning och upprätthåll lämpligt avstånd till ratten.
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VARNING
Placera inte passagerarsätet altför
nära instrumentbrädan och ha inte
fötterna på den, eftersom det kan leda
till allvarliga skador om krockkudden
utlöses. Sitt i passagerarsätet med
korrekt sittställning och upprätthåll
lämpligt avstånd till instrumentbrädan.
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Varken installera eller fäst något, t.ex.
dekaler, på ytor som rattnavet och
nära knäkrockkuddarna. Fäst inte heller tillbehör, som luftfräschare, på
instrumentpanelens passagerarsida,
eller placera inget föremål på golvet
framför sätet. Om något är fäst på
dessa ytor, eller om något är placerat
på dem, kan de hindra att en krockkudde utlöses eller de kan bli som
projektiler när krockkuddarna utlöses.

Främre krockkuddarna och
knäkrockkuddarna utlöses:

Sätt inte fast något föremål på ytor
nära krockkuddarna, och luta inte
något mot dem.

När bilen utsätts för en stöt i en vinkel på högst 30 grader på vänstra
eller högra främre hörnet (A), som
överskrider ett tröskelvärde.

3
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VARNING

När bilen är involverad i en frontalkrock som överskrider ett tröskelvärde motsvarade en kollision med
en betongvägg som inte ger efter eller deformeras.
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Främre krockkuddarna och knäkrockkuddarna kan utlösas när

Vid hård landning eller fall

Om bilens undersida utsätts för en
stöt som överskrider ett tröskelvärde

Tröskelvärdet för att främre krockkuddar och knäkrockkuddar ska
utlösas ökar avsevärt när
Om bilen krockar med en kantsten

Om bilen är involverad i frontalkollision med ett parkerat fordon av motsvarande storlek.

Om bilen kör ned i ett djupt hål eller
dike
Om bilen är involverad i en underkörningskrock med en lastbil
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Om bilen krockar med en kraftledningsstolpe eller ett träd

Om bilen krockar med ett föremål
som deformeras eller ger efter, t.ex.
ett räcke

Om bilen är inblandad i en sidokrock

Bilen är involverad i en olycka när
bilen välter
3
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Om bilen utsätts för en kraftig stöt
framifrån medan den glider
Om bilen är inblandad i en påkörning bakifrån
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Om bilen utsätts för en kraftig stöt
framifrån under en sidokrock

Främre krockkuddarna och
knäkrockkuddarna utlöses inte:
 Om en efterföljande krock inträffar efter att främre eller knäkrockkuddarna har utlösts.
 Om bilen utsätts för bara en mindre stöt framifrån under en krock
 Om varningslampan i krockkuddesystemet tänds
Sidokrockkudde/
sidokrockgardin
Krockkuddarna är inte avsedda att
användas istället för bilens säkerhetsbälten.
Sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna är avsedda att utlösas
för att skydda överkroppen och huvudet på de åkande om bilens sida
utsätts för en kraftig stöt.

I händelse av en sidokrock utlöses
sidokrockkuddarna och sidokrockgardinerna för att blixtsnabbt skapa
en luftkudde som bidrar till att minska stöten på de åkande och hålla
fast dem så att de inte slår i fönstret,
dörren etc, med huvudet och överkroppen. När en krockkudde utlöses
så sker det nästan omedelbart. Den
kan slå i en åkande och orsaka skada, eller det höga ljudet som uppstår
vid utlösningstillfället kan orsaka tillfällig hörselnedsättning. En krockkudde och närbelägna delar blir extremt heta efter krockkuddens utlösning och kan orsaka brännskador
om de vidrörs. Därför är det inte helt
riskfritt när krockkuddar utlöses. I
syfte att minska risken är krockkuddarna därför endast avsedda att utlösas när ytterligare minskning av
kollisionskraften på de åkande i en
kollision är nödvändig.
Om kollisionskraften inte utlöser
krockkuddarna så skyddas de åkande av säkerhetsbältena.
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VARNING
Sätt inte på klädselskydd som inte är
avsedda för användning i bilen, placera inte en kudde eller annat tillbehör på något av framsätena, häng inte
heller något på endera ryggstödet.
Placera inga föremål på sidan av
endera framsätet. Se sidan 179
beträffande krockkuddarnas placering
i bilen.
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Använd de befintliga mugghållarna i
bilen. Placera ingenting annat än
behållare med rätt storlek i mugghållarna. Placera inte varma drycker eller
glasbehållare i mugghållarna eftersom dessa kan orsaka brännskador
eller andra skador i händelse av en
krock eller häftig inbromsning.

Sidokrockkudden och
sidokrockgardinen utlöses när
Om bilen är inblandad i en häftig sidokrock
3

Se till att ingen lutar sig mot en dörr
eller fönster.

Sidokrockkudden och
sidokrockgardinen kan utlösas:
Om bilen utsätts för en häftig stöt
under bilen, som vid körning över ett
stort föremål på vägen.
Montera heller ingen mugghållare
eller andra tillbehör nära sidokrockkuddarna.
Om något föremål är fäst på eller lämnat kvar i sidokrockkuddens utlösningsområde kan krockkudden
hindras från att utlösas, eller föremålet kan bli som en projektil när krockkuddarna utlöses, vilket kan leda till
skada. Om en passagerare lutar sig
mot detta område kan krockkudden
slå till och skada passagerarens
huvud eller arm när den utlöses.
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VARNING
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Om ett hjul eller däck, eller bilens
hjulhupphängning, utsätts för en
kraftig stöt

Sidokrockkuddar och
sidokrockgardiner utlöses inte:
 Om en efterföljande krock inträffar efter att en sidokrockkudde eller sidokrockgardin har utlösts
 Om bilen utsätts för en mindre
stöt på sidan under en krock
 Om varningslampan i krockkuddesystemet tänds
 Om bara en dörr tar emot huvuddelen av kraften i en stöt

Tröskelvärdet för att
sidokrockkuddarna och
sidokrockgardinerna ska
utlösas ökar avsevärt:
Om bilen är inblandad i en sidokrock
bortom bilens kupé (motorrummet,
bagagerummet, etc)

Gäller inte Australien/
Nya Zeeland: Nyckelkontakt
till framsätespassagerarens
krockkuddar
Princip
När en bilbarnstol används på framsätespassagerarens plats kan främre krockkudden och sidokrockkudden på framsätespassagerarens
plats inaktiveras med nyckellåset till
framsätespassagerarens krockkuddar.

Om bilen är inblandad i sidokrock i
förskjuten vinkel

Allmänt
Främre krockkudden och sidokrockkudden till framsätespassagerarplatsen kan inaktiveras och återaktiveras med den integrerade nyckeln i
fjärrkontrollen.
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Översikt
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Om en bilbarnstol inte längre är
monterad på framsätespassagerarens plats ska krockkuddarna till
framsätespassagerarplatsen återaktiveras så att de kan utlösas i händelse av en olycka.
Status för krockkuddarna visas på
indikatorlampan i innertaket, se sidan 190.

Nyckellåset till framsätespassagerarens
krockkuddar är placerad på instrumentbrädans utsida.

Aktivera krockkuddarna vid
framsätespassagerarplatsen
3

1 Sätt i nyckeln och tryck den inåt
om det behövs.
1 Sätt i nyckeln och tryck den inåt
om det behövs.
2 Med nyckeln intryckt, vrid den till
OFF-läget så långt det går. Ta ut
nyckeln när stoppläget har nåtts.
3 Kontrollera att nyckellåset är i
ändläget så att krockkuddarna
inaktiveras.
Framsätespassagerarplatsens
krockkuddar är inaktiverade. Förarplatsens krockkuddar förblir aktiverade.

2 Med nyckeln intryckt, vrid den till
ON-läget så långt det går. Ta ut
nyckeln när stoppläget har nåtts.
3 Kontrollera att nyckellåset är i
ändläget så att krockkuddarna
aktiveras.
Krockkuddarna till framsätespassagerarens plats är återaktiverade och
kan utlösas om behov uppstår.
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Inaktivera krockkuddarna vid
framsätespassagerarplatsen
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Indikatorlampa till
framsätespassagerarens
krockkuddar
Indikatorlampan i innertaket till framsätespassagerarens krockkuddar visar status för framsätespassagerarens krockkuddar.
När bilen är i körklart läge tänds
lampan en kort stund och visar därefter om krockkuddarna är aktiverade eller inaktiverade.
Display

Funktion
Om framsätespassagerarens krockkudde aktiveras
tänds indikatorn en kort
stund och slocknar sedan.

När framsätespassagerarens krockkuddar inaktiveras förblir indikatorlampan
tänd.

Aktivt fotgängarskydd
Princip
Den aktiva motorhuven med fotgängarskydd höjer motorhuven om
bilens front kör på en fotgängare.
Sensorer under stötfångaren används för detektering.

Allmänt
När fotgängarskyddet utlöses skapas en deformationszon under motorhuven för den påföljande stöten
mot huvudet.
Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet kan utlösas oavsiktligt om
det kommer i kontakt med enskilda
delar på gångjärnen och huvspärren.
Risk för kroppsskada eller materiell
skada. Rör inte enskilda delar på
gångjärnen eller motorhuvspärren.

VARNING
Ändringar i fotgängarskyddet kan leda
till fel, funktionsstörning eller att det
kan utlösas oavsiktligt. Risk för svåra
eller livshotande skador. Gör inte
några som helst anpassningar av
individuella komponenter i fotgängarskyddet eller dess kablage. Ta inte
isär systemet.

VARNING
Felaktigt utfört arbete kan leda till fel,
funktionsstörning eller att systemet
utlöses oavsiktligt. Om en funktionsstörning har uppstått utlöses systemet
eventuellt inte på avsett sätt i en
olycka, även om olyckan är av rätt allvarlighetsgrad. Risk för svåra eller
livshotande skador. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer testa,
reparera, eller demontera och avyttra
systemet.
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VARNING
Om systemet har utlösts eller är skadat begränsas funktionerna, eller de
kommer inte att fungera alls. Risk för
svåra eller livshotande skador.
Om systemet har utlösts eller är skadat ska det kontrolleras och förnyas
av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer.

OBSERVERA

Systemets begränsningar
Det aktiva fotgängarskyddet utlöses
endast vid hastigheter mellan cirka
30 km/tim och 55 km/tim.

Funktionsstörning
Fordonsinformation visas.
Systemet har utlösts eller ett
fel har uppstått.

Kör omedelbart med måttlig hastighet till närmaste auktoriserade
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer för kontroll och reparation av systemet.

Toyota Supra Safety
Princip
Med Toyota Supra Safety kan förarstödssystemen styras centralt.
Allmänt
Beroende på utrustningen består
Toyota Supra Safety av ett eller flera
system som kan bidra till att kollisionsrisk undviks.

Av säkerhetsskäl kan systemet även
utlösas i sällsynta fall där en krock
med en fotgängare inte kan helt uteslutas, exempelvis i följande situationer:

 Frontalkollisionsvarning med lätt
bromsningsfunktion, se sidan
193.

 Kollision med föremål som en
container eller staketstolpe.

 Körfilsvarning, se sidan 203.

 Kollision med djur.
 Sammanstötning med en sten.
 Körning in i en snödriva.

 Påkörningsvarning med autobroms i stadstrafik
 Dödavinkelvarnare, se sidan 207.

3
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Om motorhuven öppnas efter att fotgängarskyddet har utlösts kan det
resultera i skador på huven eller i fotgängarskyddet. Risk för materiell
skada. Öppna inte motorhuven efter
att fordonsinformation har visats. Låt
en auktoriserad Toyota-återförsäljare
eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer utföra en kontroll.
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Säkerhetsinformation
VARNING

Översikt
Knappar i bilen

Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar för att göra
en korrekt bedömning av siktförhållanden och trafiksituationen. Olycksrisk! Anpassa din körstil till rådande
trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen
så kräver.

VARNING
Displayer och varningar befriar dig
inte från ditt personliga ansvar. Systemets begränsningar kan innebära att
varningar eller systemrespons inte
utfärdas eller utfärdas för sent, felaktigt eller utan motivering. Olycksrisk!
Anpassa din körstil till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen
och ingrip aktivt om situationen så
kräver.

VARNING
På grund av begränsningar i systemet
kommer de separata funktionerna
eventuellt inte att fungera på rätt sätt
vid bogserstart/bärgning när Toyota
Supra Safety Systems är aktiverade.
Olycksrisk! Stäng av alla system i
Toyota Supra Safety Systems före
bogserstart/bärgning.

Toyota Supra Safety

Sätta på/stänga av
Flera av systemen i Toyota Supra
Safety aktiveras automatiskt vid början av varje körning. Flera av systemen i Toyota Supra Safety är aktiva
beroende på den senaste inställningen.
Knapp

Status
Indikatorn tänds med
grönt ljus: samtliga system
i Toyota Supra Safety
tänds.
Indikatorn tänds med
orange ljus: vissa av systemen i Toyota Supra
Safety är avstängda eller
inte tillgängliga för tillfället.
Indikatorn tänds inte:
samtliga system i Toyota
Supra Safety är avstängda.
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Tryck på knappen:

Menyn för Toyota Supra Safety Systems visas.
Om alla system i Toyota Supra Safety var avstängda, är de nu påslagna.

Tryck upprepade gånger på
knappen. Inställningen växlar mellan följande:

”ALL ON”: samtliga system i Toyota
Supra Safety aktiveras. Grundinställningarna aktiveras för delfunktionerna, exempelvis inställningen
för varningstid.
”Customise”: systemen i Toyota
Supra Safety aktiveras enligt respektive inställningar. Vissa system i
Toyota Supra Safety kan inte stängas av separat.
Håll knappen intryckt.

Alla system i Toyota Supra Safety
stängs av.

Frontalkollisionsvarning
med lätt bromsningsfunktion
Princip
Systemet kan bidra till att undvika
olyckor. Om en olycka inte kan undvikas bidrar systemet till att hastigheten vid kollisionen minskas.
Systemet varnar om möjlig risk för
kollision och bromsar in automatiskt,
efter behov.
Allmänt
Systemet styrs med följande sensorer, beroende på utrustningen:
 Kamera i området kring backspegeln.
 Radarsensor i främre stötfångaren.
Från en hastighet på cirka 5 km/tim
avger systemet en varning i två steg
om möjlig risk för kollision med andra fordon. Tidsinställningen för
dessa varningar kan variera beroende på den aktuella körsituationen.
När bilen närmar sig ett fordon aktiveras främre kollisionsvarningen
och bromsåtgärden senare för att
undvika obefogad systemrespons.

3
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”Customise Settings”: beroende på
utrustningen kan systemen i Toyota
Supra Safety konfigureras separat.
De separata inställningarna aktiveras och lagras i den förarprofil som
används för tillfället. Så snart en inställning ändras i menyn, aktiveras
alla inställningar i menyn.
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Säkerhetsinformation
VARNING

Översikt
Knappar i bilen

Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar för att göra
en korrekt bedömning av siktförhållanden och trafiksituationen. Olycksrisk! Anpassa din körstil till rådande
trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen
så kräver.

VARNING
Displayer och varningar befriar dig
inte från ditt personliga ansvar. Systemets begränsningar kan innebära att
varningar eller systemrespons inte
utfärdas eller utfärdas för sent, felaktigt eller utan anledning. Olycksrisk!
Anpassa din körstil till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen
och ingrip aktivt om situationen så
kräver.

Toyota Supra Safety

Kamera

VARNING
På grund av begränsningar i systemet
kommer de separata funktionerna
eventuellt inte att fungera på rätt sätt
vid bogserstart/bärgning när Toyota
Supra Safety Systems är aktiverade.
Olycksrisk! Stäng av alla system i
Toyota Supra Safety före bogserstart/bärgning.

Kameran är placerad på den invändiga backspegelns framsida.
Håll vindrutan ren i området framför
den invändiga backspegeln.
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Med radarsensor

195

Tryck upprepade gånger på
knappen.

Inställningen växlar mellan följande:
”ALL ON”: samtliga system i Toyota
Supra Safety aktiveras. Grundinställningarna aktiveras för delfunktionerna.

Radarsensorn i främre stötfångarens nedre del.
Håll radarsensorn ren och inte
blockerad.

”Customise”: systemen i Toyota
Supra Safety aktiveras enligt respektive inställningar.
Vissa system i Toyota Supra Safety
kan inte stängas av separat.

Automatisk aktivering
Systemet aktiveras automatiskt vid
början av varje körning.
Manuell aktivering/inaktivering

Tryck på knappen.

Menyn för Toyota Supra Safety
Systems visas.
Om alla system i Toyota Supra
Safety var avstängda, är de nu påslagna.
”Customise Settings”: beroende på
utrustningen kan systemen i Toyota
Supra Safety konfigureras separat.
De individuella inställningarna aktiveras och lagras i den förarprofil
som används för tillfället. Så snart
en inställning ändras i menyn, aktiveras alla inställningar i menyn.

Alla system i Toyota Supra Safety
stängs av.
Knapp

Status
Indikatorn tänds med
grönt ljus: samtliga system
i Toyota Supra Safety
tänds.
Indikatorn tänds med
orange ljus: vissa av systemen i Toyota Supra Safety är avstängda eller inte
tillgängliga för tillfället.
Indikatorn tänds inte:
samtliga system i Toyota
Supra Safety är avstängda.
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Håll knappen intryckt.

Sätta på/stänga av

3

196

3-1. REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Ställa in varningstiden
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Toyota Supra Safety”
4 ”Front collision warning”

Förvarning
En förvarning visas, exempelvis om
kollisionsrisk förutses, eller om avståndet till framförvarande bil är
mycket kort.
Föraren måste själv vidta åtgärd om
det är en akut varning.

5 Välj önskad inställning:
Akut varning med
inbromsningsfunktion

 ”Early”
 ”Medium”
 ”Late”: endast akuta varningar visas.
Den valda tiden lagras på den förarprofil som används för tillfället.
Varning med bromsfunktion
Display

En akut varning avges när bilen närmar sig ett annat föremål med hög
hastighet och omedelbar kollisionsrisk föreligger.
Föraren måste själv vidta åtgärd om
det är en akut varning. Beroende på
körsituationen kan den akuta varningen åtföljas av en kort stöt i
bromsarna.

Om risk för kollision föreligger med
ett detekterat fordon visas en varningssymbol i instrumentgruppen
och, i förekommande fall, i vindrutedisplayen.

Om den inställda varningstiden är
”Late” inträffar inte stöten.

Symbol

En akut varning kan utlösas även utan föregående förvarning.

Åtgärd
Symbol tänds med rött
sken: förvarning.
Bromsa och öka avståndet.
Symbolen blinkar med rött
sken och en ljudsignal
hörs: akut varning.
Bromsa och gör en undanmanöver, vid behov.

Vid behov kan systemet även assistera genom att bromsa in bilen automatiskt om kollisionsrisk föreligger.

Bromsning
Varningen uppmanar föraren att
bromsa aktivt. När bromsen används under en varning ansätts den
maximalt nödvändiga bromskraften.
Bromsassistans kräver att bromspedalen först trampats ner tillräckligt
snabbt och hårt.
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Systemet kan även assistera genom
att bromsa in bilen automatiskt om
kollisionsrisk föreligger.
Vid låg körhastighet kan bilen bromsas in till stillastående.
Påkörningsvarning med autobroms
i stadstrafik: inbromsning sker vid
upp till cirka 85 km/tim.
Med radarsensor: inbromsning sker
vid upp till cirka 250 km/tim.

Systemets begränsningar
Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet reagerar eventuellt inte alls,
eller för sent, felaktigt eller utan anledning på grund av systemets begränsningar. Detta kan medföra risk
för olyckor eller skada på egendom.
Läs informationen om systemets begränsningar och ingrip aktivt om det
behövs.
3

Avkänningsområde

Bromsarna ansätts endast om körstabiliteten inte har försämrats, exempelvis genom inaktivering av antisladdsystemet VSC.
Inbromsning kan upphöra antingen
genom att gaspedalen trampas ned,
eller genom att ratten vrids aktivt.
Detekteringen av föremål kan vara
begränsad. Ta hänsyn till det begränsade avståndet för detektering
och funktionella begränsningar.

Systemets avkänningsförmåga är
begränsad.
Endast föremål som systemet detekterar beaktas.
Därför reagerar systemet eventuellt
inte alls, eller bara efter en fördröjning.
Följande detekteras eventuellt inte,
exempelvis:
 Långsamt fordon när din bil närmar sig med hög hastighet.
 Fordon som plötsligt svänger in
framför din bil eller bromsar häftigt.
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Vid hastigheter över cirka
210 km/tim sker inbromsningen
i form av en kort stöt. Automatisk
fartminskning förekommer inte.
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 Fordon med ovanlig bakre del.
 Framförvarande fordon på två
hjul.

 Om bländningseffekten är långvarig, t.ex. om solen står lågt.
Varningarnas känslighet

Övre hastighetsgräns
Vid hastigheter över cirka
250 km/tim inaktiveras systemet tillfälligt. Så snart hastigheten sjunker
under detta värde reagerar systemet
igen enligt inställningarna.
Funktionsbegränsningar
Systemets funktion kan vara begränsad i följande situationer, exempelvis
 I tät dimma, våta väderförhållanden eller snö.
 I tvära kurvor.
 När antisladdsystemen är begränsade eller inaktiverade, t.ex.
VSC OFF.
 Om kamerans synfält eller vindrutan framför backspegeln är smutsig eller övertäckt.
 Om kameran har blivit överhettad
på grund av stark värme och har
tillfälligt inaktiverats.
 Beroende på utrustningens version: om radarsensorerna är
smutsiga eller övertäckta.
 Upp till 10 sekunder efter att motorn startats med start/stop-knappen.
 Under kamerakalibreringen omedelbart efter bilens leverans.

Ju högre känslighet för varningsinställningarna, t.ex. varningstiden,
desto fler varningar visas. Därför
kan det förekomma ett ökat antal för
tidiga eller omotiverade varningar
och reaktioner.

Påkörningsvarning med
autobroms i stadstrafik
Princip
Systemet kan bidra till att olyckor
kan undvikas med fotgängare och
cyklister. Om en olycka inte kan
undvikas bidrar systemet till att hastigheten vid kollisionen minskas.
Systemet varnar om möjlig risk för
kollision i stadstrafik och bromsar in
automatiskt, efter behov.
Allmänt
Vid hastigheter över cirka 5 km/tim
varnar systemet för möjlig kollisionsrisk med fotgängare och cyklister.
Fotgängare och cyklister beaktas
om de befinner sig inom systemets
detekteringsområde.
Systemet styrs med följande sensorer, beroende på utrustningen:
 Kamera i området kring backspegeln.
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 Radarsensor i främre stötfångaren.
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Säkerhetsinformation
VARNING

Detekteringsområde

Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar för att göra
en korrekt bedömning av siktförhållanden och trafiksituationen. Det finns
risk för olyckor. Anpassa din körstil till
rådande trafikförhållanden. Läs av
trafiksituationen och ingrip aktivt om
situationen så kräver.

VARNING

 Mittzon, pil 1, rakt framför bilen.
 Utökad zon, pil 2, till höger och
vänster om mittzonen.
Det finns risk för kollision om personer uppehåller sig i mittzonen. En
varning avges endast av personer i
den utökade zonen om de rör sig
mot mittzonen.

VARNING
På grund av begränsningar i systemet
kommer de separata funktionerna
eventuellt inte att fungera på rätt sätt
vid bogserstart/bärgning när Toyota
Supra Safety Systems är aktiverade.
Det finns risk för olyckor. Stäng av alla
system i Toyota Supra Safety Systems före bogserstart/bärgning.

3
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Detekteringszonen framför bilen består av två delar:

Displayer och varningar befriar dig
inte från ditt personliga ansvar. Systemets begränsningar kan innebära att
varningar eller systemrespons inte
utfärdas eller utfärdas för sent, felaktigt eller utan anledning. Det finns risk
för olyckor. Anpassa din körstil till
rådande trafikförhållanden. Läs av
trafiksituationen och ingrip aktivt om
situationen så kräver.
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Översikt

Med radarsensor

Knappar i bilen

Radarsensorn i främre stötfångarens nedre del.
Toyota Supra Safety

Håll radarsensorn ren och inte
blockerad.
Sätta på/stänga av

Kamera

Automatisk aktivering
Systemet aktiveras automatiskt vid
början av varje körning.
Manuell aktivering/inaktivering

Tryck på knappen.

Kameran är placerad på den invändiga backspegelns framsida.

Menyn för Toyota Supra Safety
Systems visas.

Håll vindrutan ren i området framför
den invändiga backspegeln.

Om alla system i Toyota Supra
Safety var avstängda, är de nu påslagna.
”Customise Settings”: beroende på
utrustningen kan systemen i Toyota
Supra Safety konfigureras separat.
De separata inställningarna aktiveras och lagras i den förarprofil som
används för tillfället. Så snart en inställning ändras i menyn, aktiveras
alla inställningar i menyn.
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Tryck på knappen upprepade gånger.

Inställningen växlar mellan följande:
”ALL ON”: samtliga system i Toyota
Supra Safety aktiveras. Grundinställningarna aktiveras för delfunktionerna.
”Customise”: systemen i Toyota
Supra Safety aktiveras enligt respektive inställningar.
Vissa system i Toyota Supra Safety
kan inte stängas av separat.

Alla system i Toyota Supra Safety
stängs av.
Knapp

Status
Indikatorn tänds med
grönt ljus: samtliga system
i Toyota Supra Safety
tänds.
Indikatorn tänds med
orange ljus: vissa av systemen i Toyota Supra Safety är avstängda eller inte
tillgängliga för tillfället.
Indikatorn tänds inte:
samtliga system i Toyota
Supra Safety är avstängda.

Varning med bromsfunktion
Display
Om risk för kollision föreligger med
en detekterad fotgängare eller cyklist visas en varningssymbol i instrumentgruppen och, i förekommande fall, i vindrutedisplayen.
En röd symbol visas och en
ljudvarning hörs.
Alternativt tänds en röd varningstriangel i instrumentgruppen, beroende på utrustningen.

Du måste själv vidta omedelbar åtgärd genom att bromsa eller gira.
Bromsning
Varningen uppmanar föraren att
bromsa aktivt. När bromsen används under en varning ansätts den
maximala bromskraften. Bromskraftassistans kräver att bromspedalen
först trampas ner tillräckligt snabbt
och hårt.
Dessutom kan systemet även assistera med inbromsning om kollisionsrisk föreligger.
Vid låg körhastighet kan bilen bromsas in till stillastående.
Bromsarna ansätts endast om körstabiliteten inte har försämrats, exempelvis genom inaktivering av antisladdsystemet VSC.
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Håll knappen intryckt.
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Inbromsning kan upphöra antingen
genom att gaspedalen trampas ned,
eller genom att ratten vrids aktivt.

 Fotgängare som inte detekteras,
t.ex. på grund av synvinkeln eller
konturen.

Detekteringen av föremål kan vara
begränsad. Ta hänsyn till det begränsade avståndet för detektering
och funktionella begränsningar.

 Fotgängare som befinner sig utanför detekteringsområdet.

Systemets begränsningar
Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet reagerar eventuellt inte alls,
eller för sent, felaktigt eller utan
anledning på grund av systemets
begränsningar. Detta kan medföra
risk för olyckor eller skada på egendom.
Läs informationen om systemets
begränsningar och ingrip aktivt om
det behövs.

Övre hastighetsgräns
Systemet reagerar på fotgängare
och cyklister om din körhastighet är
under cirka 85 km/tim.
Detekteringsområde
Systemets detekteringsförmåga är
begränsad.
Därför avger systemet inte alltid varningar eller avger varningar för sent.
Följande detekteras eventuellt inte,
exempelvis:
 Delvis dolda fotgängare.

 Fotgängare som är kortare än cirka 80 cm.
Funktionsbegränsningar
Systemets funktion kan vara begränsad i följande situationer, exempelvis:
 I tät dimma, våta väderförhållanden eller snö.
 I tvära kurvor.
 Om antisladdsystemen är inaktiverade, t.ex. VSC OFF.
 Om kamerans synfält eller vindrutan framför backspegeln är smutsig eller övertäckt.
 Om kameran har blivit överhettad
på grund av stark värme och har
tillfälligt inaktiverats.
 Beroende på utrustningens version: om radarsensorerna är
smutsiga eller övertäckta.
 Upp till 10 sekunder efter att motorn startats med start/stop-knappen.
 Under kamerakalibreringen omedelbart efter bilens leverans.
 Om bländningseffekten är långvarig, t.ex. om solen står lågt.
 I mörker.
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Körfilsvarning
Princip
Körfilsvarningen avger varning om
bilen lämnar vägen eller körfältet.
Allmänt
Detta kamerabaserade system varnar så snart en minimihastighet har
uppnåtts.

Varningar avges med vibration i ratten. Styrkan på vibrationen i ratten
kan justeras.
Systemet avger ingen varning om
föraren använder körriktningsvisaren innan körfilen lämnas.
Om bilen kör över en körfältsmarkering med en hastighet upp till
210 km/tim reagerar systemet inte
bara med vibrationer utan även med
en kort, aktiv rattåtgärd. Därefter
hjälper systemet till att hålla bilen
i sitt körfält.

Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar för att göra
en korrekt bedömning av vägens riktning och trafiksituationen. Olycksrisk!
Anpassa din körstil till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen
och ingrip aktivt om situationen så
kräver. Vrid inte på ratten med för stor
kraft om en varning visas.

VARNING
Displayer och varningar befriar dig
inte från ditt personliga ansvar. Systemets begränsningar kan innebära att
varningar eller systemrespons inte
utfärdas eller utfärdas för sent, felaktigt eller utan anledning. Olycksrisk!
Anpassa din körstil till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen
och ingrip aktivt om situationen så
kräver.

Användningsvillkor
Körfältsmarkeringen måste detekteras av kameran så att körfilsvarningen ska kunna visas.
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Minimihastigheten är landsspecifik
och visas på menyn för Toyota
Supra Safety Systems.
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Översikt
Knappar i bilen

Sätta på/stänga av
Automatisk aktivering
Körfilsvarningen aktiveras automatiskt vid början av en körning om
funktionen var aktiverad senaste
gången motorn stängdes av.
Manuell aktivering/inaktivering

Tryck på knappen.
Toyota Supra Safety

Kamera

Menyn för Toyota Supra Safety Systems visas.
Om alla system i Toyota Supra Safety var avstängda, är de nu påslagna.
”Customise Settings”: beroende på
utrustningen kan systemen i Toyota
Supra Safety konfigureras separat.
De separata inställningarna aktiveras och lagras i den förarprofil som
används för tillfället. Så snart en inställning ändras i menyn, aktiveras
alla inställningar i menyn.

Kameran är placerad på den invändiga backspegelns framsida.
Håll vindrutan ren i området framför
den invändiga backspegeln.

Tryck på knappen upprepade gånger.

Inställningen växlar mellan följande:
”ALL ON”: samtliga system i Toyota
Supra Safety aktiveras. Grundinställningarna aktiveras för delfunktionerna.
”Customise”: systemen i Toyota
Supra Safety aktiveras enligt respektive inställningar.
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Vissa system i Toyota Supra Safety
kan inte stängas av separat.
Håll knappen intryckt.

Alla system i Toyota Supra Safety
stängs av.
Knapp

Status
Indikatorn tänds med
grönt ljus: samtliga system
i Toyota Supra Safety
tänds.

Indikatorn tänds inte:
samtliga system i Toyota
Supra Safety är avstängda.

Ställa in varningstiden

 ”Reduced”: beroende på situationen upphävs vissa varningar,
t.ex. under en omkörning utan att
körriktningsvisarna används eller
när en körfältsmarkering korsas
avsiktligt i en kurva.
 ”Off”: inga varningar avges.
Den valda inställningen lagras på
den förarprofil som används för tillfället.
Justering av styrkan på rattens
vibration
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Steering wheel vibration”
4 Välj önskad inställning.
Inställningen accepteras för alla system i Toyota Supra Safety och sparas för förarprofilen som används för
tillfället.

Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Toyota Supra Safety”
4 ”Lane departure warning”

Rattåtgärder På/Av
Rattåtgärder kan slås på/stängas av
separat för Dödavinkelvarnaren eller
Körfilsvarningen.

5 Välj önskad inställning:

Via Toyota Supra Command:

 ”Early”: systemet avger en varning när en riskfylld situation detekteras.

2 ”Vehicle settings”

 ”Medium”: systemet uppfyller de
standardiserade säkerhetskraven.

1 ”My Vehicle”
3 ”Toyota Supra Safety”
4 ”Steering intervention”
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Indikatorn tänds med
orange ljus: vissa av systemen i Toyota Supra Safety är avstängda eller inte
tillgängliga för tillfället.
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Den valda inställningen lagras på
den förarprofil som används för tillfället.
Display i instrumentgruppen
Symbolen tänds med grönt
sken: en körfältsmarkering
har detekterats på minst en
sida av bilen och varningar
kan avges.

Varningsfunktion
När du lämnar körfältet
Om bilen lämnar sitt körfält och körfältsmarkeringar detekteras vibrerar
ratten enligt inställningen för rattvibrationer.
Om körriktningsvisaren slås på före
körfältsbytet utfärdas ingen varning.
Rattåtgärd
Om bilen kör över en körfältsmarkering med en hastighet upp till
210 km/tim reagerar systemet eventuellt inte bara med vibrationer utan
även med en kort, aktiv rattåtgärd.
Rattåtgärden hjälper till att hålla bilen i sitt körfält. Rattåtgärden kan
kännas i ratten och kan när som
helst åsidosättas manuellt. Med aktiv rattåtgärd blinkar displayen i instrumentgruppen.

Varningssignal
Om systemet utför en aktiv rattåtgärd flera gånger inom 3 minuter utan att föraren rör ratten avges en
hörbar varning. En kort varningssignal hörs vid den andra rattåtgärden.
En längre varningssignal hörs från
och med den tredje rattåtgärden.
Fordonsinformation visas även.
Varningssignalen och fordonsinformationen uppmanar föraren att vara
mer uppmärksam på körfilen.
Avbryta varningen
Varningen avbryts i följande situationer:
 Automatiskt efter cirka 3 sekunder.
 När bilen återgår till korrekt körfält.
 Om bilen bromsas kraftigt.
 När körriktningsvisare används.
 Om bilens antisladdsystem, VSC,
ingriper.
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Systemets begränsningar
Säkerhetsinformation
VARNING

Funktionsbegränsningar
Systemets funktion kan vara begränsad i följande situationer, exempelvis:
 I tät dimma, våta väderförhållanden eller snö.
 Om körfältsmarkeringar saknas,
är slitna, knappt synliga, går
ihop/går isär, eller är otydliga: exempelvis i områden med vägarbeten.
 Om körfältsmarkeringarna är
täckta med snö, is, smuts eller
vatten.
 I snäva kurvor eller på smala vägar.
 Om körfältsmarkeringarna inte är
vita.
 Om körfältsmarkeringarna är
skymda av föremål.
 Om bilen är alltför nära framförvarande fordon.

 Om bländningseffekten är långvarig, t.ex. om solen står lågt.
 Om kamerans synfält eller vindrutan framför backspegeln är smutsig eller övertäckt.
 Om kameran har blivit överhettad
på grund av stark värme och har
tillfälligt inaktiverats.
 Upp till 10 sekunder efter att motorn startats med start/stop-knappen.
 Under kamerakalibreringen omedelbart efter bilens leverans.
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Fordonsinformation kan visas i händelse av begränsad funktionalitet.
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Systemet reagerar eventuellt inte alls,
eller för sent, felaktigt eller utan
anledning på grund av systemets
begränsningar. Detta kan medföra
risk för olyckor eller skada på egendom.
Läs informationen om systemets
begränsningar och ingrip aktivt om
det behövs.
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Dödavinkelnvarnare (BSM)
Princip
Dödavinkelvarnaren detekterar fordon i den döda vinkeln, eller om fordon närmar sig från angränsande
körfält. En varning avges i varierande grad i sådana situationer.
Allmänt
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Från och med en minimihastighet
övervakar två radarsensorer i bakre
stötfångaren området bekom och
bredvid bilen.

Översikt
Knappar i bilen

Minimihastigheten visas på menyn
för Toyota Supra Safety Systems.
Systemet indikerar när det finns fordon i den döda vinkeln, pil 1, eller
som närmar sig bakifrån i ett närliggande körfält, pil 2.
Lampan i backspegeln tänds med
dämpat sken.
Systemet ger varning i ovanstående
situationer innan du byter fil och indikerar med körriktningsvisare,
Lampan i backspegeln blinkar och
ratten vibrerar.

Toyota Supra Safety

Radarsensor

Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar för att göra
en korrekt bedömning av siktförhållanden och trafiksituationen. Olycksrisk! Anpassa din körstil till rådande
trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen
så kräver.

VARNING
Displayer och varningar befriar dig
inte från ditt personliga ansvar. Systemets begränsningar kan innebära att
varningar eller systemrespons inte
utfärdas eller utfärdas för sent, felaktigt eller utan anledning. Det finns risk
för olyckor. Anpassa din körstil till
rådande trafikförhållanden. Läs av
trafiksituationen och ingrip aktivt om
situationen så kräver.

Radarsensorerna är placerade i bakre stötfångaren.
Håll stötfångarna rena och oblockerade på ytorna kring radarsensorerna.
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Sätta på/stänga av

Vissa system i Toyota Supra Safety
kan inte stängas av separat.

Slå på automatiskt
Dödavinkelvarningen återaktiveras
automatiskt vid början av en körning
om funktionen var aktiverad senaste
gången motorn stängdes av.

Håll knappen intryckt.

Alla system i Toyota Supra Safety
stängs av.
Knapp

Manuell aktivering/inaktivering

Tryck på knappen.

Om alla system i Toyota Supra Safety var avstängda, är de nu påslagna.
”Customise Settings”: beroende på
utrustningen kan systemen i Toyota
Supra Safety konfigureras separat.
De separata inställningarna aktiveras och lagras i den förarprofil som
används för tillfället. Så snart en inställning ändras i menyn, aktiveras
alla inställningar i menyn.
Tryck på knappen upprepade gånger.

Inställningen växlar mellan följande:
”ALL ON”: samtliga system i Toyota
Supra Safety aktiveras. Grundinställningarna aktiveras för delfunktionerna.
”Customise”: systemen i Toyota
Supra Safety aktiveras enligt respektive inställningar.

Status
Indikatorn tänds med
grönt ljus: samtliga system
i Toyota Supra Safety
tänds.
Indikatorn tänds med
orange ljus: vissa av systemen i Toyota Supra Safety är avstängda eller inte
tillgängliga för tillfället.
Indikatorn tänds inte:
samtliga system i Toyota
Supra Safety är avstängda.

Ställa in varningstiden
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Toyota Supra Safety”
4 ”Blind spot monitor”
5 Välj önskad inställning.
”Off”: ingen varning avges i denna inställning.

Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.

3

REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Menyn för Toyota Supra Safety Systems visas.
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Justering av styrkan på rattens
vibration
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Steering wheel vibration”
4 Välj önskad inställning.
Inställningen accepteras för alla system i Toyota Supra Safety och sparas för förarprofilen som används för
tillfället.
Varningsfunktion
Lampa i ytterbackspegeln

Akut varning
Om körriktningsvisaren är aktiverad
när en bil befinner sig i det kritiska
området vibrerar ratten en kort stund
och lampan i ytterbackspegeln blinkar med starkt sken.
Varningen avslutas när det andra
fordonet har lämnat det kritiska området eller när körriktningsvisaren
slås av.
Lampor blinkar
När bilen låses upp utför systemet
en självtest genom att lamporna
blinkar.
Systemets begränsningar
Säkerhetsinformation
VARNING

Förvarning
Det dämpade ljuset i ytterbackspegeln indikerar när fordon befinner
sig i den döda vinkeln eller närmar
sig bakifrån.

Systemet reagerar eventuellt inte alls,
eller för sent, felaktigt eller utan
anledning på grund av systemets
begränsningar. Detta kan medföra
risk för olyckor eller skada på egendom.
Läs informationen om systemets
begränsningar och ingrip aktivt om
det behövs.

Övre hastighetsgräns
Vid hastigheter över cirka 250 km/tim
inaktiveras systemet tillfälligt.
Vid hastigheter under cirka
250 km/tim reagerar systemet igen
enligt inställningen.
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Funktionsbegränsningar
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Allmänt

Systemets funktion kan vara begränsad i följande situationer, exempelvis:
 Om hastigheten för bilen som
närmar sig är väsentligt högre än
körhastigheten för din bil.
 I tät dimma, våta väderförhållanden eller snö.
 I snäva kurvor eller på smala vägar.

 Om en utskjutande last transporteras.
Fordonsinformation visas i händelse
av begränsad funktionalitet.
Varningsdisplayer
Beroende på den valda inställningen
för varningar, t.ex. varningstiden, är
det möjligt att flera varningar visas.
Därför kan det förekomma ett ökat
antal för tidiga varningar om kritiska
situationer.

Förebyggande av kollision
bakifrån
Princip
Systemet reagerar på fordon som
närmar sig bakifrån.

Om ett fordon närmar sig bakifrån i
rätt hastighet reagerar systemet på
följande sätt:
 Varningsblinkers aktiveras för att
varna bakomvarande trafik om en
situation med krock bakifrån kan
uppstå.
Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar för att göra
en korrekt bedömning av siktförhållanden och trafiksituationen. Olycksrisk! Anpassa din körstil till rådande
trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen
så kräver.
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 Om stötfångaren är smutsig, isig
eller täckt med, exempelvis, dekaler.

Två radarsensorer i bakre stötfångaren övervakar området bakom och
bredvid bilen.
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VARNING
Displayer och varningar befriar dig
inte från ditt personliga ansvar. Systemets begränsningar kan innebära att
varningar eller systemrespons inte
utfärdas eller utfärdas för sent, felaktigt eller utan anledning. Olycksrisk!
Anpassa din körstil till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen
och ingrip aktivt om situationen så
kräver.

Översikt
Radarsensor

Systemets begränsningar
Systemets funktion kan vara begränsad i följande situationer:
 Om hastigheten för bilen som
närmar sig är väsentligt högre än
körhastigheten för din bil.
 Om fordonet som närmar sig körs
långsamt.
 I tät dimma, våta väderförhållanden eller snö.
 I snäva kurvor eller på smala vägar.
 Om stötfångaren är smutsig, isig
eller täckt med, exempelvis, dekaler.
 Om en utskjutande last transporteras.

Nödbromsljus
Radarsensorerna är placerade i bakre stötfångaren.
Håll stötfångarna rena och oblockerade på ytorna kring radarsensorerna.
Sätta på/stänga av
Systemet aktiveras automatiskt vid
början av varje körning.
Systemet inaktiveras i följande situationer:
 Vid backning

Princip
Bromsljusen blinkar för att uppmärksamma bakomvarande trafik att du
gör en nödbromsning. Det kan minska risken för en kollision bakifrån.
Allmänt
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 Normal inbromsning: bromsljusen
tänds.
 Kraftig inbromsning: bromsljusen
blinkar.

Avbryta automatisk
inbromsning

Strax innan bilen blir stillastående
aktiveras varningsblinkers.

I vissa situationer kan det bli nödvändigt att den automatiska inbromsningen avbryts, t.ex. vid en
undanmanöver.

Släcka varningsblinkers:

Avbryta automatisk inbromsning:

 Accelerera.

 Genom att trampa på bromspedalen.

 Tryck på knappen till varningsblinkers.
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 Genom att trampa på gaspedalen.

Oberoende nödbromsning
Princip
Systemet kan automatiskt få bilen till
stillastående i vissa olyckssituationer utan att föraren involveras. Kollisionsrisken kan därmed reduceras.
Vid stillastående
När bilen har stannat lossas bromsarna automatiskt.
Hårdare inbromsning
I vissa situationer kan det vara nödvändigt att bilen bromsas in snabbare.
Detta utförs genom att bromstrycket
på bromspedalen måste, kortvarigt,
vara hårdare är bromstrycket som
åstadkoms av den automatiska
bromsfunktionen. Detta ingrepp avbryter den automatiska inbromsningen.

Allmänt
Systemet detekterar minskande
uppmärksamhet eller begynnande
trötthet hos föraren på långa monotona långkörningar, t.ex. på motorvägar. I sådana situationer rekommenderas föraren att ta en rast.
Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar att göra en
korrekt bedömning av ditt fysiska
skick. Minskande uppmärksamhet
eller trötthet kan inte alltid detekteras,
eller kan inte detekteras i tid. Olycksrisk! Se till att föraren är utvilad och
alert. Anpassa din körstil till rådande
trafikförhållanden.
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Rastrekommendation
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Funktion
Systemet aktiveras varje gång det
körklara läget är på.
När körningen har börjat anpassas
systemet till föraren så att minskande uppmärksamhet eller trötthet kan
detekteras.
Processen tar hänsyn till följande
kriterier:
 Personlig körstil, t.ex. styrning.
 Körförhållanden, exempelvis tid
på dygnet, körningens längd.
Systemet är aktivt från cirka
70 km/tim och kan även visa en rekommendation att ta rast.
Rekommendation att ta rast

4 Välj önskad inställning:
 ”Sensitive”: rastrekommendationen ges tidigare.
 ”Standard”: rastrekommendationen ges med ett fastställt värde.
 ”Off”: ingen rastrekommendation
ges.
Display
Om förarens uppmärksamhet sjunker eller om han/hon blir trött visas
ett meddelande på informationsdisplayen med rekommendationen att
ta en rast.
Följande inställningar kan göras när
rekommendationen visas:
 ”Do not ask again”
 ”Places to stop”

Justering
Driver Attention Control är automatiskt aktivt varje gång bilen är i körklart läge och kan därmed visa rekommendationer för rast.
Rastrekommendationer kan även
aktiveras/, inaktiveras och justeras
via Toyota Supra Command.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Attentiveness Assistant”

 ”Remind me later”
Rastrekommendationen upprepas efter
20 minuter.

Efter en rast kan en ny rastrekommendation inte visas förrän efter tidigast cirka 45 minuter.
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Systemets begränsningar
Systemet kan ha begränsad funktion i situationer som följande, och
en felaktig varning, eller ingen varning alls ges.
 Om tidsinställningen är felaktigt
gjord.
 När bilens hastighet för det mesta
är under 70 km/tim.
 Om en sportig körstil anammas,
exempelvis häftig acceleration eller snabb körning i kurvor.

 I dåligt väglag.

Antisladdsystem
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade i
din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet.
Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner
och system.

 I kraftig sidvind.
Systemet återställs cirka 45 minuter
efter att bilen har stannat, t.ex. efter
en rast under lång körning på motorväg.

Låsningsfria bromsar ABS
ABS förhindrar att hjulen låser sig
när bromsarna används.
Styrningskontrollen bibehålls även
vid full inbromsning, därmed förstärks den aktiva stabiliteten på vägen.
ABS aktiveras varje gång motorn
startas.
Situationer när ABS inte kan fungera
fullt ut:
 Vid ingången till en kurva i alltför
hög hastighet.
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 I akuta körsituationer, exempelvis
ständiga filbyten.
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Drive-off assistant
Princip
Systemet assisterar när bilen börjar
köra på uppförssträckor
Köra iväg
I sådant fall kan ABS inte fungera tillräckligt för att undvika möjliga riskfyllda
situationer, även om systemet är aktivt.
Föraren har hela ansvaret för att läsa av
och förstå omgivningen och att köra
med säker hastighet.

Bromsassistans
När bromspedalen trampas ned alltför snabbt ansätter systemet automatiskt maximal bromskraft. Bromssträckan blir då så kort som möjligt i
situationer när full bromskraft behövs. Fördelarna med det låsningsfria systemet, ABS, kan då användas fullt ut.
Bromstrycket bör upprätthållas under hela inbromsningen.

Aktiv bromsassistans
I samverkan med den aktiva farthållaren fungerar det här systemet så
att bromsarna reagerar ännu snabbare vid inbromsning i kritiska situationer.

1 Håll bilen på plats med fotbromsen.
2 Släpp upp fotbromsen och kör
iväg utan dröjsmål.
Bilen hålls stillastående i cirka 2 sekunder efter att fotbromsen har
släppts upp.
Beroende på lasten i bilen kan den
börja rulla bakåt något.

Antisladdsystem VSC
Princip
Systemet minskar motorns effekt
och ansätter bromsarna på respektive hjul och hjälper därmed att hålla
bilen på säker kurs, inom fysikens
lagar.
Allmänt
VSC detekterar följande instabila
körförhållanden. exempelvis:
 Förlorat fäste på vägen som kan
leda till överstyrning.
 Förlorat väggrepp på framhjulen
som kan leda till understyrning.
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Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar att göra en
korrekt bedömning av trafiksituationen. På grund av systemets begränsningar kan det inte reagera
oberoende och på lämpligt sätt i alla
trafikförhållanden. Olycksrisk!
Anpassa din körstil till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen
och ingrip aktivt om situationen så
kräver.

VARNING

Översikt
Knappar i bilen

Inaktivera/aktivera VSC
Allmänt
Körstabiliteten vid acceleration och
kurvkörning begränsas om VSC är
inaktiverat.
Återaktivera VSC snarast möjligt för
att assistera körstabiliteten.
Inaktivera VSC
Håll knappen intryckt tills
VSC OFF visas i instrumentgruppen och indikatorlampan
VSC OFF tänds.

Aktivera VSC
Tryck på knappen.
Indikatorlamporna VSC OFF
och VSC OFF slocknar.

Display
I instrumentgruppen
VSC OFF visas i instrumentgruppen
när VSC inaktiveras.
Indikator- och varningslampor
Om indikatorlampan tänds:
VSC är inaktiverat.

VSC OFF

Om indikatorlampan blinkar
VSC reglerar accelerationsoch bromskraften.
Om indikatorlampan tänds:
VSC fungerar inte.
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Vid körning med last på taket, t.ex.
med takräcke, kan den högre tyngdpunkten innebära att säker körning
inte längre kan garanteras i kritiska
körsituationer. Det kan medföra risk
för olyckor eller skada på egendom.
Du ska inte inaktivera antisladdsystemet VSC vid körning med last på
taket.
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Situationer när VSC inte kan
fungera fullt ut
 Vid ingången till en kurva i alltför
hög hastighet.

Att aktivera dragläget en kort stund
kan vara användbart i följande situationer:
 Vid körning i snömodd eller på
oplogade snötäckta vägar.
 Vid start i djup snö eller på löst
underlag.
 Vid körning med snökedjor.
Översikt
Knappar i bilen

I sådant fall kan VSC inte fungera tillräckligt för att undvika möjliga riskfyllda
situationer, även om systemet är aktivt.
Föraren har hela ansvaret för att läsa av
och förstå omgivningen och att köra
med säker hastighet.

Dragläge
Princip
Dragläget är en variant på antisladdsystemet och är optimerat för körning framåt.
I speciella vägförhållanden, t.ex. på
oplogade snöiga vägar eller på löst
underlag ger systemet maximal
framåtriktad kraft men med något
begränsad körstabilitet.
Allmänt
Dragläget aktiveras föra att ge bilen
maximal dragkraft. Körstabiliteten
vid acceleration och kurvkörning begränsas.

VSC OFF
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Aktivera/inaktivera dragläget
Aktivera dragläget
Tryck på knappen.
TRACTION visas i instrumentgruppen och indikatorlampan VSC OFF tänds.

Inaktivera dragläget
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Aktiv differential
Den aktiva differentialen låser bakaxeln steglöst beroende på rådande
körförhållanden. Det ger optimal
kraftöverföring i alla körförhållanden
genom att bidra till att undvika hjulspinn på något av bakhjulen.
Föraren ansvarar för att hålla en
körstil som är lämplig för situationen.

Tryck på knappen igen.
Indikatorlamporna
TRACTION och VSC OFF
slocknar.

Display i instrumentgruppen
När dragläget är aktiverat visas
TRACTION i instrumentgruppen.
Indikator- och varningslampor
Indikatorlampan är tänd:
Dragläget har aktiverats.

Automatisk ändring av
system
I vissa situationer aktiveras VSC automatiskt:
 Om den aktiva farthållaren med
Stop&Go-funktion är aktiverad.
 I händelse att Toyota Supra Safety Systems bromsar in bilen.
 Information om punktering.
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Display
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Förarstödssystem
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade i
din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet.
Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner
och system.

Manuell
hastighetsbegränsare
Princip
Systemet kan användas för att ställa
in en hastighetsgräns så att hastighetsgränser inte överträds.
Allmänt
Systemet kan ställas in på en hastighetsgräns från och med
30 km/tim. Under den inställda hastighetsgränsen kan bilen köras utan
begränsning.

Översikt
Knappar på ratten
Knapp

Funktion
System På/Av, se sidan
220.
Lagra aktuell hastighet.
Hastighetsgränsassistans, se sidan 234: inför
den föreslagna hastigheten manuellt.
Vippströmbrytare:
Ändra hastighetsgränsen,
se sidan 221.

Funktion
Slå på
Tryck på knappen på ratten.

Den aktuella hastigheten införs som
hastighetsgräns.
Om systemet slås på när bilen är
stillastående eller körs med låg hastighet ställs hastighetsgränsen in på
30 km/tim.
När hastighetsgränsen aktiveras är
det möjligt att antisladdsystemet
VSC slås på och körläget växlar till
NORMAL.
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Stänga av
Tryck på knappen på ratten.

Systemet stängs av automatiskt i
följande situationer, exempelvis:
 När motorn stängs av.
 När farthållaren stängs av.
 När sportläget aktiveras med
sportlägesknappen.
Displayerna slocknar.
Systemet avbryts

Ändra hastighetsgräns

 För varje gång vippströmbrytaren
trycks förbi motståndspunkten
ändras hastighetsgränsen med
10 km/tim på displayen för
km/tim.
Om den inställda hastighetsgränsen
har nåtts eller överskridits oavsiktligt,
t.ex. vid körning i nedförsbacke, görs
inget aktivt bromsingrepp.
Om du ställer in en hastighetsgräns
som är under den aktuella hastigheten rullar bilen ner till den inställda
hastighetsgränsen.
Modeller med hastighetsgränsassistans, se sidan 234: en förändring av
hastighetsgränsen som detekteras
av hastighetsgränsassistansen kan
införas som ny hastighetsgräns.
Den aktuella hastigheten kan även
lagras med en tryckning på knappen:
Tryck på knappen på ratten.

Överskrida
hastighetsgränsen.
Systemet varnar om körhastigheten
överskrider den inställda gränsen.
Tryck flera gånger uppåt eller nedåt
på vippströmbrytaren tills önskad
hastighetsgräns ställs in.

Du kan avsiktligt överskrida hastighetsgränsen. I så fall förekommer
ingen varning.

 För varje gång vippströmbrytaren
trycks till motståndspunkten ökar
respektive minskar hastighetsgränsen med 1 km/tim.

För att avsiktligt överskrida hastighetsgränsen: trampa ned gaspedalen helt.
Gränsen blir automatiskt aktiv igen
så snart den aktuella hastigheten
sjunker under den inställda hastighetsgränsen.
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Systemet avbryts när backväxeln
läggs i eller när växellådan är i friläge.
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Varning när
hastighetsgränsen
överskrids
Visuell varning
Om hastighetsgränsen överskrids: Indikatorlampan i
instrumentgruppen blinkar så
länge du överskrider den
inställda hastighetsgränsen.

Displayer
i instrumentgruppen
Indikatorlampa
 Indikatorlampan är tänd:
systemet är påslaget.
 Indikatorlampan blinkar:
den inställda hastighetsgränsen överskrids.
 Grå indikatorlampa: systemet har avbrutits.

Statusdisplay
Den inställda hastighetsgränsen visas beroende på bilens specifikationer.

Farthållare
Princip
En önskad hastighet kan ställas in
med knapparna på ratten. Den önskade hastigheten upprätthålls sedan
av systemet. Det upprätthålls genom
att systemet automatiskt accelererar
och bromsar in bilen efter behov.
Allmänt
Beroende på inställningarna för bilen kan farthållarens egenskaper
förändras.
Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar att göra en
korrekt bedömning av trafiksituationen. På grund av systemets begränsningar kan det inte reagera oberoende och på lämpligt sätt i alla trafikförhållanden. Olycksrisk! Anpassa din
körstil till rådande trafikförhållanden.
Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen så kräver.

VARNING
Att använda systemet i följande situationer kan öka risken för en olycka,
t.ex.:

l På sträckor med många hörn och
kurvor.

l I tät trafik.
l Om vägen är isbelagd, om det är

dimmigt eller snöfall, om förhållandena är våta eller på en obelagd
vägbana.
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Slå på/stänga av farthållaren

VARNING
Det kan medföra risk för olyckor eller
skada på egendom. Använd bara systemet om det går att köra med konstant hastighet.
Den önskade hastigheten kan oavsiktligt ställas in felaktigt eller hämtas
fram av misstag. Olycksrisk! Anpassa
den önskade hastigheten till rådande
trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen
så kräver.

Slå på
Tryck på knappen på ratten.

Indikeringslampan tänds.
Farthållaren är aktiv. Körhastigheten
upprätthålls och lagras som önskad
hastighet.
Antisladdsystemet VSC aktiveras,
vid behov.

Översikt

Funktion
Farthållare På/Av, se
sidan 223.
Återuppta farthållaren
med senaste inställning,
se sidan 224.
Avbryta farthållaren, se
sidan 223.
Lagra aktuell hastighet.
Hastighetsgränsassistans, se sidan 234: ange
den föreslagna hastigheten manuellt.
Vippströmbrytare:
Ställa in hastigheten, se
sidan 224.

Tryck på knappen på ratten.

Displayerna slocknar. Den önskade
lagrade hastigheten raderas.
Avbryta farthållning
Avbryta manuellt
Tryck på knappen medan
systemet är i aktiverat.

Avbryta automatiskt
Systemet avbryts automatiskt i följande situationer:
 Om föraren bromsar in.
 Automatväxellåda: om växelväljaren flyttas från läge D.
 Om dragläge aktiveras eller om
antisladdsystemet VSC inaktiveras.
 Om antisladdsystemet VSC ingriper.
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Stänga av

Knappar på ratten
Knapp
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Ställa in farten
Upprätthålla och spara hastigheten.

Tryck flera gånger uppåt eller nedåt
på vippströmbrytaren tills den önskade hastigheten ställs in.
Om systemet är aktivt lagras den visade hastigheten så att bilen når
den lagrade hastigheten när vägen
är fri.
 För varje gång vippströmbrytaren
trycks till motståndspunkten ökar
respektive minskar den önskade
hastigheten med 1 km/tim.

Medan systemet har avbrutits, tryck
en gång på vippströmbrytaren uppåt
eller nedåt.
När systemet är aktiverat upprätthålls den aktuella hastigheten och
lagras som önskad hastighet.
Den lagrade hastigheten visas, se
sidan 225, på hastighetsmätaren.
Antisladdsystemet VSC aktiveras,
vid behov.
Hastigheten kan även lagras med
en tryckning på knappen.
Tryck på knappen.

Ändra hastigheten

 För varje gång vippströmbrytaren
trycks förbi motståndspunkten
ändras den önskade hastigheten
med 10 km/tim på displayen för
km/tim.
Maxhastigheten som kan ställas in beror
på bilen.

 När vippströmbrytaren trycks till
motståndspunkten och hålls kvar
där accelererar bilen eller saktar
in utan att gaspedalen trampas
ned.
Hastigheten upprätthålls efter att vippströmbrytaren släppts. Med en tryckning
förbi motståndspunkten accelereras bilen snabbare.

Återuppta farthållning
Om farthållningen avbryts kan den
återupptas genom att den lagrade
hastigheten hämtas fram.
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Se till att skillnaden mellan den aktuella hastigheten och den lagrade
hastigheten inte är alltför stor innan
den lagrade hastigheten hämtas
fram. Bilen kan annars bromsa eller
accelerera oavsiktligt.
Tryck på knappen medan
systemet är avbrutet.

Farthållningen återupptas med de
lagrade värdena.
De sparade hastighetsvärdena raderas och kan inte längre hämtas
fram vid följande tillfällen:
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Symbolen visas när den önskade inställda hastigheten
har uppnåtts.

Systemets begränsningar
Den önskade hastigheten upprätthålls även på nedförssträckor. Bilen
kan köra med önskad hastighet på
uppförsbackar om motorkraften inte
är tillräcklig.

Aktiv farthållare med
Stop & Go ACC

 När det körklara läget stängs av.
Displayer
i instrumentgruppen
Indikatorlampa
 Grön indikatorlampa: systemet är aktivt.
 Grå indikatorlampa: systemet har avbrutits.
 Ingen indikatorlampa: systemet är avstängt.

Statusdisplay
Med motsvarande utrustning visas
den inställda hastighetsgränsen
kortvarigt digitalt.
Displayer i vindrutedisplayen
Viss information från systemet kan
även visas på vindrutedisplayen.

Princip
Systemet gör att du kan ställa in en
önskad hastighet och ett önskat avstånd från framförvarande fordon
med knapparna på ratten.
När vägen framför dig är fri upprätthåller systemet den önskade hastigheten genom att bromsa eller accelerera automatiskt, efter behov.
Om det finns ett fordon framför dig
anpassar systemet din bils hastighet
i syfte att upprätthålla det inställda
avståndet från den framförvarande
bilen. Hastigheten anpassas i den
grad situationen medger.
Allmänt
En radarsensor är placerad på främre stötfångaren och en kamera på
ytterbackspegeln för att detektera
framförvarande fordon.

REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

 När systemet stängs av.
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Beroende på inställningarna för bilen kan farthållarens egenskaper
förändras.
I säkerhetssyfte kan avståndet kan
ställas in i olika steg och beror på de
enskilda hastigheterna.
Om den framförvarande bilen bromsar in till stillastående och kort därpå
startar igen känner systemet av detta, beroende på den aktuella situationen.
Säkerhetsinformation

VARNING
Den önskade hastigheten kan oavsiktligt ställas in felaktigt eller hämtas fram
av misstag. Olycksrisk! Anpassa den
önskade hastigheten till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen
och ingrip aktivt om situationen så kräver.

VARNING
Fara för olycka kan uppstå om skillnaden i hastigheterna i relation till andra
fordon är alltför stor. Detta kan inträffa,
exempelvis i följande situationer:

l När du snabbt närmar dig ett fordon
som kör långamt.

VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar att göra en
korrekt bedömning av trafiksituationen.
På grund av systemets begränsningar
kan det inte reagera oberoende och på
lämpligt sätt i alla trafikförhållanden.
Olycksrisk! Anpassa din körstil till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen så kräver.

VARNING
En osäkrad bil kan komma i rörelse
och börja rulla iväg. Olycksrisk! Innan
du lämnar bilen ska du säkra den så
att den inte kan börja rulla.
Utför följande så att bilen inte börja
rulla.

l Ansätt parkeringsbromsen.
l Vänd framhjulen mot trottoarkanten
om vägen lutar uppåt eller nedåt.

l Säkra dessutom hjulen om vägen lutar uppåt eller nedåt, exempelvis
med klossar.

l Om ett annat fordon plötsligt svänger in i fordonets eget körfält.

l När du snabbt närmar dig stillastående fordon.

Risk för svåra eller livshotande skador.
Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen så kräver.
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Radarsensorn är placerad på främre
stötfångaren.

Översikt

Håll radarsensorn ren och inte
blockerad.

Knappar på ratten
Knapp
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Funktion
Farthållare På/Av, se
sidan 228.

Kamera

Lagra aktuell hastighet.
Hastighetsgränsassistans, se sidan 234: ange
den föreslagna hastigheten manuellt.

Tryck på knappen medan
systemet är avbrutet.
Återuppta farthållaren
med senaste inställning,
se sidan 230.

Kameran är placerad på den invändiga backspegelns framsida.
Håll vindrutan ren i området framför
den invändiga backspegeln.
Användningsområde

Ställa in körsträckan, se
sidan 229.

Systemet kan användas till optimal
effekt på bra vägar.

Vippströmbrytare:

Den lägsta hastigheten som kan
ställas in är 30 km/tim.

Ställa in hastigheten, se
sidan 229.

Radarsensor

Den högsta hastigheten som kan
ställas in är 160 km/tim.
Högre hastigheter kan ställas in genom att farthållaren aktiveras utan
avståndshållning.
Systemet kan även aktiveras när bilen är stillastående.
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Tryck på knappen medan
systemet är i aktiverat:
Avbryta farthållaren, se
sidan 228.
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Slå på/stänga av farthållaren

Avbryta automatiskt
Systemet avbryts automatiskt i följande situationer:

Slå på
Tryck på knappen på ratten.

 Om föraren bromsar in.

Indikeringslampan tänds.

 Om växelväljaren flyttas från läge
D.

Farthållaren är aktiv. Körhastigheten
upprätthålls och lagras som önskad
hastighet.

 Om dragläge aktiveras eller om
antisladdsystemet VSC inaktiveras.

Antisladdsystemet VSC aktiveras,
vid behov.

 Om antisladdsystemet VSC ingriper.

Stänga av
Trampa ned bromspedalen samtidigt som farthållaren stängs av med
bilen stillastående.
Tryck igen på följande knapp på ratten:
Knapp på ratten.

Displayerna slocknar. Den önskade
lagrade hastigheten raderas.
Avbryta manuellt
Tryck in följande knapp på ratten när
systemet är aktiverat.
Knapp på ratten.

Trampa ned bromspedalen samtidigt som farthållaren avbryts med bilen stillastående.

 Om bilen är stillastående, säkerhetsbältet lossat och förardörren
öppnas.
 Om systemet inte har detekterat
några föremål under en längre tid,
exempelvis på vägar med lite trafik och utan tydliga gränser.
 Om radarns detekteringszonen
störs, t.ex. på grund av smuts eller kraftigt regn.
 Efter en längre stund som stillastående om bilen bromsades in
till stillastående.
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Ställa in farten
Upprätthålla och lagra
hastigheten.
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Tryck flera gånger uppåt eller nedåt
på vippströmbrytaren tills den önskade hastigheten ställs in.
Om systemet är aktivt lagras den visade hastigheten så att bilen når
den lagrade hastigheten när vägen
är fri.
 För varje gång vippströmbrytaren
trycks till motståndspunkten ökar
respektive minskar den önskade
hastigheten med 1 km/tim.

De aktuella hastigheten upprätthålls
och lagras som önskad hastighet.

Håll vippströmbrytaren i samma läge
för att upprepa åtgärden.

Den lagrade hastigheten visas på
hastighetsmätaren.
Antisladdsystemet VSC aktiveras,
vid behov.
Hastigheten kan även lagras med
en tryckning på knappen.

Ställa in avståndet
Allmänt
Avståndsinställningen lagras på den
förarprofil som används för tillfället.

Tryck på knappen.

Säkerhetsinformation
Ändra hastigheten

VARNING
Systemet befriar dig inte från ditt personliga ansvar. Begränsningar i systemet kan innebära att bilen bromsas
in för sent. Det kan medföra risk för
olyckor eller skada på egendom. Var
ständigt uppmärksam på rådande trafikförhållanden. Anpassa avståndet till
trafiken och väderleken och följ även
rekommenderat säkert avstånd
genom att bromsa, vid behov.
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Medan systemet har avbrutits, tryck
en gång på vippströmbrytaren uppåt
eller nedåt. Systemet är aktiverat.

 För varje gång vippströmbrytaren
trycks förbi motståndspunkten
ändras den önskade hastigheten
med 10 km/tim på displayen för
km/tim.
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Ställa in bilens hastighet
Tryck flera gången på knappen tills önskat avstånd är
inställt.

Växla mellan farthållare
med/utan avståndshållning
Säkerhetsinformation
VARNING

Återuppta farthållning
Om farthållningen avbryts kan den
återupptas genom att den lagrade
hastigheten hämtas fram.
Se till att skillnaden mellan den aktuella hastigheten och den lagrade
hastigheten inte är alltför stor innan
den lagrade hastigheten hämtas
fram. Bilen kan annars bromsa eller
accelerera oavsiktligt.
Tryck på knappen för att återuppta systemfunktionen när
den är avstängd.

Farthållningen återupptas med de
lagrade värdena.
De sparade hastighetsvärdena raderas och kan inte längre hämtas
fram vid följande tillfällen:
 När systemet stängs av.

Systemet reagerar inte på framförvarande trafik men upprätthåller den
lagrade hastigheten. Det kan medföra
risk för olyckor eller skada på egendom. Anpassa den önskade hastigheten till rådande trafikförhållanden och
bromsa om det behövs.

Växla till farthållare utan
avståndshållning
Avståndshållning kan slås på och av
under körning med farthållaren aktiverad.
Håll knappen intryckt.

Tryck på knappen igen för att ändra
tillbaka till farthållning med avståndshållning.
Om fordonsinformation visas efter
du har ändrat tillbaka.

 När det körklara läget stängs av.
Displayer
i instrumentgruppen
Statusdisplay
SET

110

Den inställda hastigheten
visas nu.

Bilens avstånd
Det valda avståndet till framförvarande bil visas.
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Symbol

Beskrivning
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Detekterat fordon
Symbol

Beskrivning

Avstånd 1

Grön symbol:

Avstånd 2

Framförvarande fordon detekterat. Systemet upprätthåller det
inställda avståndet till
framförvarande fordon.

Avstånd 3

Aktivera ACC, t.ex. genom att trycka
lätt på gaspedalen eller vippströmbrytaren för att accelerera.
Indikator- och varningslampor
Symbol

Avstånd 4

Beskrivning
Grön indikatorlampa:
systemet är aktivt.
Ingen indikatorlampa:
systemet är avstängt.
Fordonssymbolen
blinkar:

Systemet avbrutet.

Ingen visning av avståndshållning eftersom gaspedalen är
nedtrampad.

Kraven för systemets
funktion är inte längre
uppfyllda.
Systemet har inaktiverats men fortsätter att
bromsa in tills du aktivt tar över genom att
trampa med bromspedalen eller gaspedalen.
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Motsvarar cirka halva
hastigheten som visas på hastighetsmätaren, uttryckt i meter.
Väljs när systemet
slås på första gången.

Fordonssymbolen i avståndsdisplayen flyttar sig så snart det detekterade fordonet börjar köra.
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Symbol

Beskrivning
Fordonssymbolen och
avståndsstapeln blinkar med rött sken och
en ljudsignal hörs.

Systemets begränsningar
Avkänningsområde

Bromsa och gör en
undanmanöver, vid
behov.

Displayer i vindrutedisplayen
Önskad hastighet
Viss information från systemet kan
även visas på vindrutedisplayen.
Symbolen visas när den önskade inställda hastigheten
har uppnåtts.

Avståndsinformation
Symbolen som visas om
avståndet från framförvarande bil är för kort.

Avståndsinformationen är aktiv i följande förhållanden:
 Den aktiva farthållaren är avstängd.
 Display i vindrutedisplayen har
valts, se sidan 168.
 Avståndet är för kort.
 Hastigheter över cirka 70 km/tim.

Systemets kapacitet för detektering
och automatisk bromsning är begränsad.
Exempelvis, tvåhjuliga fordon detekteras eventuellt inte.
Fartminskning
Systemet minskar inte farten inte i
följande situationer:
 För fotgängare eller liknande
långsamma väganvändare.
 Vid rött trafikljus.
 Vid korsande trafik.
 För mötande fordon.
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Fordon som kör ut

Ett fordon som kör framför dig detekteras bara när det är helt i ditt
körfält.

Kurvkörning

Om den önskade hastigheten är för
hög för körning i kurvor minskas den
något i en kurva. Systemet detekterar dock inte kurvor i förväg. Därför
ska du anpassa hastigheten vid körning i kurvor.
Systemet har en begränsat detekteringsområde. Situationer kan uppstå
i snäva kurvor när ett framförvarande fordon inte detekteras eller detekteras för sent.
3

När din bil närmar sig en kurva kan
kurvans vinkel få systemet att tillfälligt reagera på fordon i det andra
körfältet. Om systemet reagerar genom att bromsa in bilen kan du kompensera genom att accelerera något. När gaspedalen släpps upp
igen återtar systemet kontrollen av
körhastigheten.
Börja köra
I vissa situationer kan bilen inte börja köra automatiskt, exempelvis:
 På branta uppförsbackar.
 Innan gupp eller förhöjningar i vägen.
Trampa i så fall ned gaspedalen.
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Om ett annat fordon plötsligt kör ut
framför dig kan systemet inte alltid
själv återskapa det valda avståndet.
I vissa omständigheter är det inte
heller alltid möjligt att återställa det
valda avståndet om du kör väsentligt
fortare än framförvarande fordon,
t.ex. när du snabbt närmar dig en
lastbil. Om ett fordon detekteras
framför dig uppmanar systemet dig
att bromsa och göra en undanmanöver om det är nödvändigt.
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Väder
Följande begränsningar kan gälla
om vädret eller rådande ljusförhållanden är ogynnsamma:
 Försämrad detektering av fordon.
 Korta avbrott när fordon redan
har detekterats.
Exempel på ogynnsamma väder- eller ljusförhållanden:
 Våta vägar.
 Snöfall.
 Snömodd.
 Dimma.
 Ljus från mötande fordon.
Var uppmärksam när du kör och anpassa körningen till rådande trafikförhållanden. Ingrip aktivt, vid behov,
t.ex. med inbromsning, styrning eller
manövrering.
Motorkraft
Den önskade hastigheten upprätthålls även på nedförssträckor. Bilen
kan köra med önskad hastighet på
uppförsbackar om motorkraften inte
är tillräcklig.

Funktionsstörning
Radarsensor
Systemet kan inte aktiveras om radarsensorn inte är korrekt inställd,
t.ex. efter en parkeringsskada.
Fordonsinformation visas om systemet har blivit defekt.
Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer kontrollera systemet.
Systemet kan ha begränsad funktionalitet om radarsensorns detekteringsområde är till viss del täckt,
t.ex. av fästet till nummerplåten.
Kamera
Funktionen för att detektera och reagera på stillastående fordon, när du
närmar dig, kan vara begränsad i
följande situationer:
 Under kamerakalibreringen omedelbart efter bilens leverans.
 Kameran är defekt eller smutsig.
Fordonsinformation visas.

Hastighetsgränsassistans
Princip
När systemen i bilen (t.ex. hastighetsgränsinfo) detekterar en förändring av hastighetsgränsen för rutten
kan den nya hastighetsgränsen införas för följande system:
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 Manuell hastighetsbegränsare.
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Översikt

 Farthållare.
 Aktiv farthållare med funktionen
Stop & Go.
Hastighetsvärdet föreslås som den
nya önskade hastigheten som ska
införas. Det aktuella systemet måste
aktiveras för det hastighetsvärde
som ska införas.
Säkerhetsinformation

Knappar på ratten
Knapp

Funktion
Inför den föreslagna hastigheten manuellt.

Slå på/stänga av, och
inställning
Via Toyota Supra Command:

VARNING

VARNING
Den önskade hastigheten kan oavsiktligt ställas in felaktigt eller hämtas fram
av misstag. Olycksrisk! Anpassa den
önskade hastigheten till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen
och ingrip aktivt om situationen så kräver.

2 ”Vehicle settings”
3 ”Speed Assistant”
Displayer
i instrumentgruppen
Ett meddelande visas i instrumentgruppen om systemet och farthållaren är påslagna.
Symbol

Funktion
Indikatorlampan tänds tillsammans med symbolen
för hastighetskontrollsystemet.
Hastighetsgränsassistansen är aktiv och detekterade hastighetsgränser kan
iföras manuellt till systemet
som visas.
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Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar att göra en
korrekt bedömning av trafiksituationen.
På grund av systemets begränsningar
kan det inte reagera oberoende och på
lämpligt sätt i alla trafikförhållanden.
Olycksrisk! Anpassa din körstil till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen så kräver.

1 ”My vehicle”
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Funktion

Systemets begränsningar

Detekterad förändring av
hastighetsgränsen detekteras med omedelbar effekt.

Hastighetsgränsassistans baserad
på information från hastighetsgränssystemet.

Uppgifter om avstånd bakom symbolen indikerar att
en förändring av hastighetsgränsen kan vara aktuell på sträckan framför
bilen.

Ta hänsyn till begränsningarna i informationen från hastighetsgränssystemet, se sidan 163.

Symbol

Indikatorlampan tänds
med grönt sken: den detekterade hastigheten kan
införas med SET-knappen.
Så snart hastighetsgränsen har införts visas en
grön bock.

Införa den detekterade hastighetsgränsen manuellt
I manuellt läge kan en detekterad
hastighetsgräns införas manuellt till
farthållaren.
Tryck på knappen när SETsymbolen tänd med vitt sken.

Beroende på land, är visade hastighetsgränser inte alltid tillgängliga för
godkännande, eller enbart tillgängliga med begränsningar, t.ex. med
hastighetsinformation från navigationssystemet.
Farthållning utan avståndshållning:
beroende på systemet är det inte alltid möjligt att hastighetsgränser införs automatiskt.
Hastighetsgränser längs vägen kan
endast införas för den aktiva farthållaren.
Systemet reagerar inte alltid på hastighetsgränser om navigationssystemet inte med säkerhet kan fastställa
bilens position.

Ställa in hastighetsjustering
Det går att ställa in huruvida hastighetsgränsen ska accepteras exakt
eller med en marginal på –15 km/tim
till +15 km/tim.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Speed Assistant”
4 ”Adjust speed limits”
5 Bekräfta inställningen.

Parkeringssensorer
Princip
Parkeringssensorer ger assistans
när du parkerar bilen. Föremål som
finns framför eller bakom bilen när
du närmar dig indikeras med ljudsignaler och en display på informationsdisplayen.
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Beroende på utrustning: föremål på
bilens sidor som detekteras av de
ultrasoniska sidosensorerna kan
även rapporteras från sidoskyddsfunktionen, se sidan 240.
Allmänt
De ultrasoniska sensorerna för att
mäta avstånd är placerade på stötfångarna och på bilens sidor, i förekommande fall.

VARNING
Om bilen körs i hög hastighet när parkeringssensorerna aktiveras kan varningen försenas på grund av fysiska
förutsättningar. Risk för kroppsskada
eller materiell skada. Undvika att närma dig ett föremål med hög hastighet.
Undvik att börja köra med hög hastighet medan parkeringssensorerna inte
ännu är aktiva.

Översikt
Knappar i bilen

En akustisk varning hörs i händelse
av en nära förestående kollision, på
ett avstånd av cirka 70 cm från föremålet.
I händelse av föremål bakom bilen
hörs den akustiska varningen tidigare, på ett avstånd av cirka 1,50 meter.
Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar att göra en
korrekt bedömning av trafiksituationen. På grund av systemets begränsningar kan det inte reagera
oberoende och på lämpligt sätt i alla
trafikförhållanden. Olycksrisk!
Anpassa din körstil till rådande trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen
och ingrip aktivt om situationen så
kräver.

Parkeringsassistans, knapp

Ultrasoniska sensorer
Parkeringssensorns ultrasoniska sensorer, t.ex. i
stötfångarna

Användningsvillkor
För fullständig funktionell kapacitet:
 Täck inte över sensorerna, exempelvis med dekaler eller cykelhållare.
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Sensorernas räckvidd är cirka 2 meter beroende på hinder och utrustning.
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 Håll sensorerna rena och oblockerade.
Slå på/stänga av
Slå på automatiskt
Systemet slås automatiskt på i följande situationer:
 Om växelväljarläget är R medan
motorn är igång.
 Beroende på utrustningens version: om körhastigheten är under
cirka 4 km/tim när du närmar dig
detekterade hinder. Aktiveringssträckan beror på den enskilda situationen.
Automatisk aktivering när hinder detekteras kan aktiveras och inaktiveras.
Via Toyota Supra Command:

Automatisk inaktivering vid
körning framåt
Systemet slås av när ett visst avstånd eller en viss hastighet överskrids.
Slå på systemet igen, vid behov.
Manuell aktivering/inaktivering
Tryck på knappen för parkeringsassistans.

 På: LED-lampan är tänd.
 Av: LED-lampan släcks.
Bilden från backkameran visas när
backväxeln läggs i och knappen för
parkeringsassistans trycks in.
Varning
Ljudsignaler

1 ”My vehicle”

n Allmänt

2 ”Vehicle settings”

Ett ljud hörs stötvis för att indikera
föremålets läge allt efter bilen närmar sig föremålet. Exempelvis, om
ett föremål identifieras på bilens bakre högra sida hörs en ljudsignal i
den bakre högra högtalaren.

3 ”Parking”
4 I förekommande fall: ”Automatic
Parking Sensors activation”
5 ”Automatic Parking Sensors active.”
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.
Beroende på utrustningens version:
synfältet för respektive kamera kan
dessutom aktiveras.

Ju kortare avståndet till föremålet är
desto kortare är intervallen.
Om avståndet till ett detekterat föremål är mindre än cirka 25 cm hörs
en kontinuerlig ton.
Om det finns föremål framför och
bakom bilen samtidigt på ett avstånd
av mindre än cirka 25 cm hörs en
växlande kontinuerlig ton.
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Automatväxellåda: den stötvisa ljudsignalen och den kontinuerliga tonen stängs av när växelväljarläget P
väljs.
Medan bilen är stillastående stängs
den stötvisa ljudsignalen av efter en
kort stund.
n Volymkontroll

Parkeringssensorernas ljudvolym
kan justeras.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”System settings”
4 ”Volume settings”
5 ”Parking Sensor”
6 Ställ in i önskat värde.
Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.
Visuell varning

Sensorernas registreringsområde
visas i grönt, gult och rött om hindren detekteras inom området.
Körriktningslinjerna visas för att ge
bättre bedömning av utrymmet som
behövs.
Om bilden från backkameran visas
går det att växla över till parkeringssensor, eller till en annan bild med
hindermarkeringar, efter behov.
1 Tryck kontrollreglaget åt vänster,
vid behov.
2 Exempelvis ”Parking sensors”
Varning för korsande trafik, se sidan
246: beroende på utrustning, displayen för parkeringssensorerna
varnar även för fordon som närmar
sig på sidorna framifrån och bakifrån.
Beroende på utrustningens
version:
nödbromsningsfunktion,
parkeringssensorer med
nödbromsningsfunktion
Princip
Parkeringssensorernas nödbromsningsfunktion initierar nödbromsningen i händelse av omedelbart fara för kollision.

På informationsdisplayen visas hur
bilen närmar sig föremålet. Föremål
som är längre bort visas redan innan
ljudsignalen hörs.
Displayen visas så snart parkeringssensorn aktiveras.

Allmänt
På grund av begränsningar i systemet kan en kollision inte förhindras i
alla situationer.
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3 ”Sounds”
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Funktionen kan användas i alla hastigheter under gånghastighet när bilen backas eller rullar bakåt.
Trampa ned gaspedalen för att avbryta åtgärden.
Efter att nödbromsningen har avslutats kan du fortsätta köra långsamt
till hindret. Trampa lätt på gaspedalen för att köra närmare.
Om gaspedalen trampas ned hårdare börjar bilen köra på vanligt sätt.
Manuell inbromsning kan alltid användas.
Systemet använder parkeringssensorernas och parkeringsassistansens ultrasoniska sensorer.

Inställningen lagras i den förarprofil
som används för tillfället.
Beroende på utrustningens
version: sidoskydd
Princip
Systemet varnar för hinder på bilens
sidor.
Allmänt
Systemet använder parkeringssensorernas och parkeringsassistansens ultrasoniska sensorer.
Display

Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar att göra en
korrekt bedömning av trafiksituationen. Olycksrisk! Anpassa din körstil
till rådande trafikförhållanden. Kontrollera dessutom själv trafiksituationen och området runt bilen, och ingrip
aktivt i motsvarande situationer.

Aktivera/inaktivera systemet
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Parking”
4 ”Active PDC emergency intervention”
5 ”Active PDC emergency interv.”

Hindermarkeringar visas på sidorna
kring bilen för att skydda bilens sidor.
 Färgade markeringar: varning att
hinder har detekterats.
 Grå markeringar, skuggad yta:
inga hinder detekterade.
 Inga markeringar, svart yta: området bredvid bilen har ännu inte
detekterats.
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Begränsningar i sidoskyddet
Systemet visar enbart stillastående
hinder som tidigare detekterades av
sensorerna när de kördes förbi.
Systemet detekterar inte huruvida
ett hinder därefter förflyttar sig. Markeringar visas i svart efter en viss tid
när bilen är stillastående. Område
bredvid bilen måste detekteras igen.
Systemets begränsningar
Säkerhetsinformation

 Vissa väderförhållanden, t.ex.
hög fuktighet, våta förhållanden,
snöfall, extrem värme eller kraftig
blåst.
 Släpvagnars dragstänger och
draganordningar på andra fordon.
 Tunna eller kilformade föremål.
 Rörliga föremål.
 Högre utskjutande föremål, t.ex.
skyddsmurar.
 Föremål med hörn, kanter och
jämna ytor.
 Föremål med jämna ytor eller
strukturer, t.ex. stängsel.
 Föremål med porösa ytor.

Systemet reagerar eventuellt inte alls,
eller för sent, felaktigt eller utan
anledning på grund av systemets
begränsningar. Det kan medföra risk
för olyckor eller skada på egendom.
Läs informationen om systemets
begränsningar och ingrip aktivt om
det behövs.

 Små och låga föremål, t.ex. lådor.

Begränsningar för ultrasonisk
mätning

 Låga föremål som redan indikerats, t.ex. kantsten, kan komma in
i sensorernas blinda områden
innan eller efter det att en kontinuerlig ton har avgetts.

Vissa förhållanden och föremål kan
försvåra ultrasonisk mätning, inklusive följande:
 Små barn och djur.
 Personer som bär viss typ av
klädsel, t.ex. rock.
 Extern störning av ultraljudet,
t.ex. förbipasserande fordon eller
maskiner med högt buller.
 Sensorer som är smutsiga, istäckta, skadade eller felaktigt inställda.

 Hinder och personer vid körfältets
kant.
 Mjuka hinder eller skumgummitäckta hinder.
 Plantor eller buskar.

 Systemet tar inte hänsyn till laster
som skjuter ut bortom fordonets
kontur.
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VARNING
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Falsklarm
I följande situationer kan systemet
avge varning även om inga hinder
finns inom detektionsområdet:
 I kraftigt regn.
 Om sensorerna är mycket smutsiga eller istäckta.

Backkamera
Princip
Backkameran assisterar när bilen
backas eller manövreras. Detta sker
genom en bild av området bakom bilen visas på informationsdisplayen.

 Om sensorerna är snötäckta.
 På dåligt belagda vägar.
 På vägar med ojämn yta, t.ex.
farthinder.
 I stora rektangulära byggnader
med jämna väggar, t.ex. källarparkeringar.
 I tvätthallar och biltvättar.
 På grund av täta avgaser.
 På grund av andra ultrasoniska
källor, t.ex. sopmaskiner, ångrengörare eller neonbelysning.
För att minska falsklarm, t.ex. i automatiska biltvättar, stäng av systemet, se sidan 238, automatisk aktivering av parkeringssensor.

Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
eller ditt personliga ansvar att göra en
korrekt bedömning av trafiksituationen. Olycksrisk! Anpassa din körstil
till rådande trafikförhållanden. Kontrollera dessutom själv trafiksituationen och området runt bilen, och ingrip
aktivt i motsvarande situationer.

Översikt
Beroende på utrustning: knapp i
bilen

Funktionsstörning
Fordonsinformation visas.
En vit symbol visas och sensorernas aktiva område visas
med mörk färg på informationsdisplayen.

Parkeringssensor har blivit defekt.
Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer kontrollera systemet.

Parkeringsassistans, knapp
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Kamera
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Beroende på utrustning: slå
på/stänga av manuellt
Tryck på knappen för parkeringsassistans.

 På: LED-lampan tänds.
 Av: LED-lampan släcks.
Parkeringsassistansens funktioner
visas på informationsdisplayen.
Kamerans lins är nära nummerskyltsbelysningen.

Slå på/stänga av
Slå på automatiskt
Systemet slås automatiskt på om
växelväljarläget är R medan motorn
är igång.
Automatisk inaktivering vid
körning framåt
Systemet slås av när ett visst avstånd eller en viss hastighet överskrids.
Slå på systemet igen, vid behov.

Om vyn från backkameran inte visas
kan vyn växlas via Toyota Supra
Command:
1 Luta kontrollreglaget åt sidan, vid
behov.
2

”Rear view camera”

Bilden från den bakre kameran visas.
Användningsvillkor
 Backkameran är påslagen.
 Bakluckan är helt stängd.
 Håll kamerans detekteringsområde fritt. Utskjutande laster eller
transportsystem som inte är
kopplade till en draganordning
kan begränsa kamerans detekteringsområde.
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Bildens kvalitet kan försämras av
smuts. Rengör kamerans lins, vid
behov.

Växla vy via Toyota Supra
Command
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Assistansfunktioner
Allmänt

Styrlinjer för parkering
n Körriktningslinjer

Ett antal assistansfunktioner kan vara aktiva samtidigt.
Assistansfunktionerna kan aktiveras
manuellt.
1 Luta kontrollreglaget åt höger, vid
behov.
2 Med motsvarande utrustning:
”Camera picture”
3


”Parking guide lines”.

Körriktningslinjer och vändradielinjer visas, se sidan 244.



”Obstacle marking.”

Beroende på utrustning, hindren som
detekteras av parkeringssensorerna visas, se sidan 245, med markeringar.

Linjerna för bilens körriktning kan
hjälpa dig bedöma det utrymme som
behövs vid parkering och manövrering på ett jämnt vägunderlag.
Linjerna för bilens körriktning är beroende av styrvinkeln och anpassas
konstant till rattens vridningar.
n Vändcirkellinjer

Vändcirkellinjerna kan bara visas i
kamerabilden samtidigt med körriktningslinjerna.
Vändcirkellinjerna visar körriktningen för den minsta möjliga vändcirkeln på ett jämnt vägunderlag.
När ratten har vridits förbi en viss
vinkel visas bara en vändcirkellinje.
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n Parkering med hjälp av linjerna

Ställa in ljusstyrka och
kontrast via Toyota Supra
Command

för körriktning och vändcirkel
1 Positionera bilen så att den röda
vändcirkellinjen ligger inom gränserna för parkeringsutrymmet.
2 Vrid ratten så att den gröna körriktningslinjen täcker motsvarande vändcirkellinje.
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Med backkameran påslagen:
1 Luta kontrollreglaget åt höger, vid
behov.
2

”Camera picture”

3
Hindermarkering



”Brightness”



”Contrast”

4 Ställ in i önskat värde.

Kameran inaktiverad

Beroende på utrustning, detekteras
hinder bakom bilen av parkeringssensorerna.
Hindermarkeringar kan visas i bilden
från backkameran.
Färgstyrkan motsvarar parkeringssensorernas markeringar.

Om kameran inaktiveras, t.ex. när
bakluckan öppnas visas kamerabilden som grå skugga.
Detektera föremål
Mycket låga hinder och högre, utskjutande föremål, t.ex. kanter, kan
inte detekteras av systemet.
Beroende på utrustningen kan vissa
assistansfunktioner även ta hänsyn
till data från parkeringssensorerna.
Läs informationen i kapitlet Parkeringssensorer.
Föremålen som visas på informationsdisplayen kan vara närmare än
de verkar vara. Gör inga bedömningar av avståndet baserat på displayen.
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Systemets begränsningar
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Korsande trafik, varning
Princip

Översikt
Knappar i bilen

Vid utfarter med dålig sikt, eller när
du backar ut bilen från vinkelrät parkering detekterar systemet andra
trafikanter som närmar sig från sidan tidigare än vad som är möjligt
från förarsätet.
Allmänt
Parkeringsassistans, knapp

Radarsensor

Två radarsensorer i bakre stötfångaren övervakar området bakom och
bredvid bilen.
Systemet indikerar när andra trafikanter närmar sig.
Säkerhetsinformation
VARNING
Systemet befriar inte på något sätt dig
från ditt personliga ansvar för att göra
en korrekt bedömning av siktförhållanden och trafiksituationen. Olycksrisk! Anpassa din körstil till rådande
trafikförhållanden. Läs av trafiksituationen och ingrip aktivt om situationen
så kräver.

Radarsensorerna är placerade
i bakre stötfångaren.
Håll stötfångarna rena och oblockerade på ytorna kring radarsensorerna.
Slå på/stänga av
Aktivera/inaktivera systemet
1

Tryck på knappen för parkeringsassistans.
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2 Luta kontrollreglaget åt höger.
3
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Varning

”Settings”

4 ”Cross-traffic alert”
5 ”Cross-traffic alert”
Eller via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Parking”

Allmänt
Informationsdisplayen visar motsvarande display, en ljudsignal hörs
eventuellt och lampan i ytterbackspegeln blinkar.
Lampa i ytterbackspegeln

4 ”Cross-traffic alert”
5 ”Cross-traffic alert”

3

Om systemet aktiverades på informationsdisplayen slås det automatiskt på så snart parkeringssensorerna eller 360°-monitorn är aktiva och
en växel ilagd.
Systemet slås på baktill när backväxeln läggs i.
Automatisk inaktivering

Lampan i ytterbackspegeln blinkar
om de bakre sensorerna detekterar
andra fordon medan bilen backas.
Display i vyn för
parkeringssensorer

Systemet inaktiveras automatiskt i
följande situationer:
 Om gånghastighet överskrids.
 När en viss sträcka överskrids.
 Vid aktiv parkering med parkeringsassistans.

I vyn för parkeringssensorer: den
aktuella avgränsade området blinkar
rött om sensorerna detekterar fordon.
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Automatisk aktivering
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Ljudvarning
Förutom den visuella displayen hörs
en varningssignal när din egen bil
rör sig i motsvarande riktning.
Systemets begränsningar
Systemets funktion kan vara begränsad i följande situationer:
 Om fordonet som närmar sig har
mycket hög hastighet.
 I tät dimma, våta väderförhållanden eller snö.
 I tvära kurvor.
 Om stötfångaren är smutsig, isig
eller täckt med, exempelvis, dekaler.
 Om en utskjutande last transporteras.
 Om de korsande föremålen rör
sig mycket långsamt.
 Om det finns andra föremål i synfältet för sensorerna som döljer
den korsande trafiken.

Körkomfort
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Automatiskt reglerad
luftfjädring
Princip
Det aktiva fjädringssystemet är en
reglerbar sportfjädring. Systemet
minskar oönskade rörelser i bilen
när en dynamisk körstil används, eller vid körning på dåliga vägar.
Beroende på rådande vägförhållanden och körstil förhöjer systemet
kördynamiken och körkomforten.
Allmänt
I systemet finns olika konfigurationer
för dämpning.
Dämpningskonfigurationerna är tilldelade olika körlägen på sportlägesknappen, se sidan 149.
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Körläge

Dämpningskonfiguration

NORMAL

Balanserad

Balanserad

Hård

Prestandastyrning
Prestandastyrningen förhöjer bilens
smidighet.

Klimat
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Luftkvalitet i kupén
Luftkvaliteten i kupén förbättras av
följande komponenter:
 Utsläppstestad interiör.
 Mikrofilter.
 Luftkonditioneringssystem för
reglering av temperatur, luftflöde
och läget för återcirkulerad luft.
 Automatik återcirkulering av luft
AUC.
 Oberoende ventilation.
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Enskilda hjul bromsas i syfte att öka
smidigheten för sportig körning. Den
resulterande bromseffekten kompenseras huvudsakligen av samtidig
styrning av motorn.
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Säkerhetsinformation
VARNING
Vid användning av luftkonditioneringssystem, stolvärme, etc, under
längre tid, kontrollera att inga kroppsdelar är nära luftuttag eller i direkt
beröring med sätet, eftersom det kan
leda till lindrigare brännskador eller
frostskador. Om du känner något
ovanligt medan luftkonditioneringen
eller stolvärmen används ska du
stänga av systemen eller ändra
inställningen omedelbart.

Automatisk luftkonditionering

Klimatfunktioner
Knapp

Funktion

Temperatur, se sidan 251.

Luftkonditioneringsläge,
se sidan 251.

Maximal kylning, se sidan
252.

Översikt
Knappar i bilen

AUTO-program, se sidan
252.

Återcirkulerad luft, se
sidan 253.

Stänga av, se sidan 251.

Luftfördelning, manuell, se
sidan 254.

Avlägsna frost och imma
från vindrutan, se sidan
254.
Eluppvärmd bakruta, se
sidan 254.
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Knapp

Funktion
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Justering

Vrid vredet medurs för att
höja temperaturen och
moturs för att sänka temperaturen.

Stolvärme, se sidan 107.

Luftflöde, manuellt, se
sidan 253.

Via Toyota Supra Command:
Slå på/stänga av

1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Climate comfort”

Slå på

 Avstängning.
 Eluppvärmning av bakrutan.
 Stolvärme.
Stänga av
Komplett system.

4 ”Temperature adjustment, upper
body”
5 Ställ in i önskad temperatur.
Undvik att växla mellan olika temperaturinställningar i snabb följd. Den
automatiska luftkonditioneringen får
eventuellt inte tillräckligt med tid att
fastställa den valda temperaturen.
Kylningsfunktion

Håll knappen intryckt.

Princip
Temperatur
Princip
Den automatiska luftkonditioneringen anpassas snabbt till den inställda
temperaturen med maximal kylning
eller värmning efter behov. Därefter
upprätthålls temperaturen.

Luften i kupén kyls och avfuktas,
därefter värms den upp enligt temperaturinställningen.
Kupén kan bara kylas ner när bilen
är i körklart läge.
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Tryck på någon knapp, utom följande:
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Slå på/stänga av

Slå på/stänga av

Tryck på knappen.

Kylningsfunktionen slås på när motorn är igång.
Beroende på rådande väderförhållanden kan vindrutan och sidorutorna imma igen en kort stund när det
körklara läget har slagits på.
Kylningsfunktionen slås på i AUTOprogrammet.
När den automatiska luftkonditioneringen används uppstår kondens
som försvinner ut under bilen.

Tryck på knappen.

LED-lampan tänds när systemet
slås på.
Luft flödar från luftventilerna på sidorna för överkroppen. Därför ska
luftventilerna på sidorna vara öppna.
Luftflödet kan anpassas när programmet är aktivt.
AUTO-program
Princip

Max kylningseffekt
Princip
När det körklara läget är påslaget är
systemet inställt på den lägsta temperaturen, optimalt luftflöde och
återcirkulerad luft.
Allmänt
Funktionen är tillgänglig vid en utetemperatur över cirka 0° C och när
körklart läge är påslaget.

AUTO-programmet kyler, ventilerar
eller värmer upp kupén automatiskt.
Detta sker genom att luftflödet, luftfördelningen och temperaturen regleras automatiskt beroende på
kupétemperaturen, och den valda
temperaturinställningen
Slå på/stänga av

Tryck på knappen.

LED-lampan tänds när AUTO-programmet slås på.
Beroende på vald temperatur och
utvändig påverkan riktas luften mot
vindrutan, sidorutorna och överkroppen och ner till fotutrymmet.
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Kylningsfunktionen, se sidan 251,
slås på automatiskt i AUTO-programmet.

Kontinuerlig återcirkulerad luft försämrar luftkvaliteten i kupén och
ökar kondens på fönstren.

AUTO-programmet stängs automatiskt av när luftfördelningen ställs in
manuellt.

Stäng av läget för återcirkulerad luft
om kondens uppstår, eller avlägsna
kondensen, se sidan 254.

Läge för återcirkulering av
luft

Justera luftflödet manuellt
Princip

Princip

Luftflödet för luftkonditioneringen
kan ställas in manuellt.
Allmänt
Justera luftflödet manuellt genom att
först stänga av AUTO-programmet.

Funktion
Tryck flera gånger på
knappen för att hämta fram
ett driftsläge.

LED-lampan tänds när läget för återcirkulerad luft är aktivt.
När LED-lampan tänds: Läge för automatisk återcirkulering av luft
Om föroreningssensorn detekterar föroreningar i uteluften ändras läget automatiskt från luft utifrån till återcirkulerad luft.

När höger LED-lampa tänds: Återcirkulering av luft
Luften i kupén återcirkuleras kontinuerligt.

Läget för återcirkulerad luft stängs
automatiskt av efter en viss tid beroende på temperaturen i omgivningen för att undvika kondensation.

Funktion
Tryck på knappens vänstra
eller högra sida: öka eller
minska luftflödet.

Det valda luftflödet visas på klimatdisplayen.
Vid behov minskas luftflödet för att
skydda batteriet.
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Om luften utanför bilen har en otrevlig lukt eller innehåller föroreningar
kan lufttillförseln till kupén stängas
av. Luften i kupén blir då återcirkulerad.
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Justera luftfördelningen
manuellt

Slå på/stänga av
Tryck på knappen.

Princip
Luftfördelningen för luftkonditioneringen kan ställas in manuellt.

LED-lampan tänds när systemet
slås på.
Luftflödet kan justeras manuellt när
systemet är påslaget.

Funktion
Tryck på knappen upprepade gånger för att välja
program:

 Fönster, överkropp och fotutrymme.

Tryck på knappen på förarsidan, eller slå på kylningsfunktionen om det bildas
kondens på fönstret. Se till
att luftflödet är riktat mot
vindrutan.

Eluppvärmning av bakrutan

 Överkropp och fotutrymme.
 Fotutrymme.
 Fönster och fotutrymme.
 Fönster.
 Fönster och överkropp.
 Överkropp.
Den valda luftfördelningen visas på
klimatdisplayen.
Avlägsna kondens, vid behov, se sidan 254.
Avlägsna frost och imma från
vindrutan
Princip
Is och kondens tas snabbt bort från
vindrutan och de främre sidorutorna.

Tryck på knappen. LEDlampan tänds.

Funktionen är tillgänglig när motorn
är igång.
Eluppvärmningen av bakrutan
stängs automatiskt av efter en viss
tid.
Mikrofilter
Mikrofiltret fångar upp damm och
pollen i luften utifrån.
Detta filter ska bytas vid bilens
underhållsservice, se sidan 315.
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Ventilation
Princip
Luftflödets riktning kan ställas in separat.
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 Spak för ändring av luftflödets
riktning, pilar 1.
 Räfflat hjul för steglös öppning
och stängning av luftventilerna
på sidorna, pilar 2.

Oberoende ventilation
Ställa in ventilationen
Princip
Allmänt
Luftflödets riktning kan ställas in på
direkt eller indirekt ventilation.

Rikta in luftflödet direkt mot de åkande. Luftflödet get kännbar värme eller kylning beroende på temperaturinställningen.
Indirekt ventilation
Rikta inte in luftflödet direkt mot de
åkande. Bilens kupé kyls eller värms
indirekt beroende på den inställda
temperaturen.
Främre ventilation

Allmänt
Systemet kan slås på eller stängas
av direkt eller för en förvald avresetid.
Systemet kan också användas via
appen Toyota Supra Connect.
Starttiden beräknas baserat på utetemperaturen. Systemet slås på i
god tid före den förvalda avresetiden.
Användningsvillkor
 Bilen är i parkerat läge eller radioläge och inte i körklart läge.
 Batteriet är tillräckligt laddat.
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Direkt ventilation

Den oberoende ventilationen låter
temperaturen i kupén justeras innan
körningen börjar. Beroende på den
inställda temperaturen och omgivningens temperatur ventileras
kupén, eller värms upp, med tillgänglig överskottsvärme från motorn.
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När den oberoende ventilationen är aktiverad använder den kraft från bilbatteriet. Den maximala aktiveringstiden är
därför begränsad i syfte att skydda batteriet. Efter att motorn har startat, eller
efter körning en kort sträcka, blir systemet tillgängligt igen.

 Kontrollera att datum och tid är
korrekt angivna i bilen.
 Öppna luftventilerna på sidorna
så att luften kan komma in i
kupén.

Via Toyota Supra Command
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Climate comfort”
4 ”Auxiliary ventilation”
5 ”Activate now”
Display
Symbol

Symbol på klimatdisplayen.

Slå på/stänga av direkt

Blinkar: oberoende ventilation är påslagen.

Allmänt
Systemet kan slås på eller stängas
av på olika sätt.
Systemet stängs av automatiskt efter en viss tid. Det fortsätter att vara
aktivt en kort stund efter att det har
stängts av.
Använda knappen
Om bilen är i radioläge kan den oberoende ventilationen slås på eller
stängas av med knapparna till den
automatiska luftkonditioneringen.
Tryck på vilken knapp som helst, utom:
 Eluppvärmning av bakrutan.
 Stolvärme.
 Meny.
Systemet stängs av när du har lämnat bilen och låst den.

Beskrivning

Avresetid
Princip
För att ha en behaglig temperatur i
kupén vid början av en körning kan
olika avresetider ställas in.
 En enda avresetid: tiden kan ställas in.
Systemet aktiveras en gång.

 Avresetid med veckodag: tiden
och veckodagen kan ställas in.
Systemet slås på i god tid innan den inställda avresetiden på de önskade
veckodagarna.

Förval av avresetiden görs i två
steg:
 Ställ in avresetider.
 Aktivera avresetid.
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Ställa in avresetid
n Via Toyota Supra Command

1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Climate comfort”
4 ”Auxiliary ventilation”
5 Välj önskad avresetid.
6 Ställ in avresetiden.
7 Välj veckodag, vid behov.
Aktivera avresetid

Om avresetiden ska styra när den
oberoende ventilationen slås på
måste den relevanta avresetiden aktiveras först.
n Via Toyota Supra Command

1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle settings”
3 ”Climate comfort”
4 ”Auxiliary ventilation”
5 ”For departure time”
6 Aktivera önskad avresetid.
Display
Symbolen
på klimatdisplayen signalerar att en avresetid har aktiverats.

Invändig utrustning
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Solskydd
Bländskydd
Fäll solskyddet nedåt eller uppåt.
Sminkspegel
En sminkspegel är placerad bakom
ett skydd i solskyddet. Spegelbelysningen tänds när skyddet öppnas.

Eluttag
Princip
Uttaget för cigarettändaren kan användas som uttag för elektriska apparater när radioläge eller körklart
läge är aktivt.
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n Användningsvillkor
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Allmänt
Den totala belastningen på samtliga
uttag får inte överskrida 140 watt vid
12 volt.

Mittkonsol
Dra av locket.

Sätt inte in en inkompatibel kontakt
för att undvika skador på uttaget.
Säkerhetsinformation
VARNING
Enheter och sladdar, t.ex. bärbara
navigationsapparater, som placeras i
krockkuddarnas utlösningsområden
kan störa krockkuddarnas utlösning,
eller kastas in i kupén när krockkudden utlösas. Det finns risk för skador.
Se till att enheter och sladdar inte
befinner sig i krockkuddarnas utlösningsområde.

Bagagerum
Öppna locket.

OBSERVERA
Batteriladdare för bilbatteriet drivs
eventuellt med högspänning och hög
strömstyrka vilket kan överbelasta
eller skada 12V-nätverket i bilen. Risk
för materiell skada. Anslut bilbatteriets batteriladdare endast till uttaget
för anslutning av startkablar i motorrummet.

OBSERVERA
Om metallföremål faller ner i uttaget
kan kortslutning uppstå. Risk för
materiell skada. När uttaget inte
används längre ska locket sättas tillbaka.

Trådlös laddare
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USB-gränssnitt
Allmänt
Följ anvisningarna om anslutning av
mobila enheter till USB-gränssnittet i
kapitlet om USB-anslutningar, se sidan 69.
I mittkonsolen

Förvaringsutrymmen
Utrustning i bilen

Egenskaper:

Allmänt

 USB-port, typ A.

Följande förvaringsutrymmen finns
i bilen:

 För laddning av externa enheter.

 Handskfack, se sidan 260.

 Laddningsström:

 Dörrfickor, se sidan 260.

max. 1,5 A (modeller utan trådlös laddare)

 Nät i framsätespassagerarens
fotutrymme.

max. 2,1 A (modeller med trådlös laddare)

 För dataöverföring.
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Förvaringsutrymmen
Uttaget för ett USB-minne finns på
mittkonsolen.

259

260

3-1. REGLAGE OCH MANÖVERORGAN

Säkerhetsinformation

Öppna

VARNING
Lösa föremål eller enheter som är
ansluta till bilen med en sladd, exempelvis mobiltelefoner, kan kastas in i
kupén under körningen, t.ex. i händelse av en olycka eller vid inbromsning eller en undanmanöver. Det finns
risk för skador. Se till att lösa föremål
eller enheter som är anslutna med
sladd till bilen förvaras säkert i kupén.

Dra i handtaget.
OBSERVERA
Halksäkra mattor kan skada instrumentbrädan. Risk för materiell skada.
Använd inte halksäkra mattor.

Belysningen i handskfacket tänds.
Stänga
Tryck locket uppåt.

Handskfack
Låsa
Säkerhetsinformation
VARNING
Handskfacket skjuter ut in i kupén när
det öppnas. Föremål i handskfacket
kan kastas in i kupén under körningen, t.ex. i händelse av en olycka
eller vid inbromsning eller en undanmanöver. Det finns risk för skador.
Stäng handskfacket genast efter
användning.

Handskfacket kan låsas med den integrerade nyckeln. Det förhindrar åtkomst till handskfacket.
När handskfacket har låsts kan fjärrkontrollen utan den integrerade
nyckeln, lämnas över till exempelvis
en parkeringsvakt.

Fickor i dörrarna
Allmänt
Det finns förvaringsfack i dörrarna.
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Säkerhetsinformation
VARNING
Ömtåliga föremål, t.ex. glasflaskor
eller glas, kan krossas i händelse av
en olycka. Skärvor kan spridas i
kupén. Det kan medföra risk för
kroppsskada eller materiell skada.
Använd inga ömtåliga föremål under
körning. Förvara ömtåliga föremål
bara i stängda förvaringsutrymmen.

Mugghållare
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Bagagerum
Utrustning i bilen

Last
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
VARNING
VARNING
Olämpliga behållare som placeras i
mugghållarna kan skada hållarna eller slängas in i kupén, t.ex. i händelse
av en olycka, vid inbromsning eller en
undanmanöver. Spillda vätskor kan ta
förarens uppmärksamhet från vägen
och leda till en olycka. Heta drycker
kan skada mugghållarna eller orsaka
skållningsskador. Det kan medföra
risk för kroppsskada eller materiell
skada. Tryck inte in föremål i mugghållaren med för stor kraft. Använd
lätta, tillslutningsbara behållare som
är okrossbara. Transportera inte heta
drycker.

Hög totalvikt för bilen kan få däcken
att överhettas och orsaka invändiga
skador och plötslig tryckförlust i däcken. Väghållningsegenskaperna kan
påverkas negativt, t.ex. minskad riktningsstabilitet, längre bromssträcka
och ändrad styrförmåga. Det medför
fara för olyckor. Följ tillåtet belastningsindex för däcken och överskrid
inte bilens tillåtna totalvikt.

VARNING
Om bilens tillåtna totalvikt och högsta
tillåtna axellast överskrids kan bilens
driftsäkerhet ej längre garanteras.
Olycksrisk! Överskrid inte bilens tillåtna totalvikt och högsta tillåtna axellast.
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I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade i
din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet.
Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner
och system.
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VARNING
Lösa föremål eller enheter som är ansluta till bilen med en sladd, exempelvis mobiltelefoner, kan kastas in i
kupén under körningen, t.ex. i händelse av en olycka eller vid inbromsning
eller en undanmanöver. Det finns risk
för skador. Se till att lösa föremål eller
enheter som är anslutna med sladd till
bilen förvaras säkert i kupén.

VARNING

Spännband i bagagerummet
Allmänt
Utrustning för att säkra transporterad last, t.ex. spännband, spännremmar eller bagagenät, måste fästas i fästöglorna i bagagerummet.
Fästöglor

Felaktigt lastade föremål kan glida eller kastas in i kupén, t.ex. i en olyckshändelse, under inbromsning eller vid
undanmanövrer. De åkande i bilen kan
träffs av föremålen och skadas. Det
finns risk för skador. Stoppa undan och
säkra föremål och bagage på rätt sätt.

OBSERVERA
Vätskor i bagagerummet kan orsaka
skador. Risk för materiell skada. Se till
att inga vätskor läcker ut i bagagerummet.

Förvara och säkra
transporterad last
 Förse skarpa hörn och kanter på
lasten med skyddande material.
 Tunga laster som transporteras:
placeras så långt framåt och så
lågt som möjligt, helst bakom en
avdelare i bagagerummet.
 Små och lätta laster som transporteras: kan säkras med
fästremmar, bagagenät eller andra lämpliga remmar.
 Stora och tunga laster som transporteras: säkra med spännband.

Fyra fästöglor för säkra last finns i
bagagerummet

Väskhållare
Allmänt
Väskhållare är placerad på vänster
och höger sida i bagagerummet.
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Säkerhetsinformation
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Förvaringsfack på sidan,
höger

VARNING
Felaktig användning av väskhållaren
kan innebära en risk t.ex. om föremål
kasts runt i bilen vid plötslig inbromsning och undanmanövrer. Det kan
medföra risk för person- och egendomsskador. Häng bara upp lätta
föremål, t.ex. shoppingkassar, på
väskhållarna. Transportera bara tungt
bagage i bagagerummet om det är
ordentligt säkrat.

Allmänt
Det finns ett förvaringsfack i bagagerummets vänstra sida.
Öppna

Spännrem
På höger klädselpanel finns en
spännrem för att fästa mindre föremål.

Nät

Mindre föremål kan placeras i nätet
på vänster sida. Flytta nätet nedåt
för att transportera större föremål.
Fatta tag i nätet så nära kanten som
möjligt, bredvid fästet. En initial motståndspunkt ska passeras.

Lås upp locket på höger sidoklädsel, pil 1, och öppna, pil 2.
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Säkerhetsåtgärder för
körning
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Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Inkörning
Allmänt
Rörliga delar måste anpassas till
varandra.
Följande information hjälper dig
maximera bilens livslängd och effektivitet.
Använd inte Launch Control, se sidan 148, under inkörningsperioden.

Säkerhetsinformation
VARNING
Nya delar och komponenter kan göra
så att säkerhets- och förarstödssystemen reagerar med fördröjning.
Olycksrisk! När nya delar har monterats, eller om bilen är ny ska du köra
med måttlig hastighet och ingripa i ett
tidigt skede, vid behov. Följ rutinerna
för inkörning för respektive delar och
komponenter.

Motor, växellåda och
differential
Upp till 2 000 km
Överskrid inte maximalt varvtal och
hastighet:
 Bensinmotorer, 4 500 v/min och
160 km/tim.
Generellt, undvik kick-down och körning med full belastning.
Fr.o.m. 2 000 km
Varvtal och körhastighet kan ökas
gradvis.
Däck
På grund av tillverkningsprocessen
ger inte nya däck maximalt grepp
omedelbart.
Kör med måttlig hastighet de första
300 km.
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Bromssystem
Bromsskivor och bromsbelägg uppnår full effektivitet efter cirka 500 km.
Kör med måttlig hastighet under
denna inkörningsperiod.
När nya delar har monterats
Följ rutinerna för inkörning igen om
komponenterna som nämnts tidigare har bytts ut.

Allmän körrelaterad
information
Stänga bakluckan

VARNING
När bakluckan är öppen är den högre
än bilen och om en olycka skulle
inträffa kan inbromsning eller undanmanöver försätta de åkande och
andra trafikanter i fara, eller orsaka
skada på bilen. Avgaser kan också
tränga in i kupén. Det kan medföra
risk för personskada eller skada på
egendom. Kör inte med bakluckan
öppen.

Hett avgassystem
VARNING
När bilen är igång kan höga temperaturer uppstå under karossen, t.ex. på
grund av avgassystemet. Om brännbart material, t.ex. löv eller gräs kommer i beröring med avgassystemets
heta delar kan sådana material fatta
eld. Det kan medföra risk för personskada eller skada på egendom. Ta
aldrig bort värmesköldarna som är
monterade här och applicera inte
rostskyddsmedel på dem. Kontrollera
att inga brännbara material kan
komma i beröring med bilens heta
delar under körning, på tomgång eller
parkering. Rör inte det heta avgassystemet.

Avgaspartikelfilter
Princip
Avgaspartikelfiltret samlar in sotpartiklar. Sotpartiklarna förbränns vid
hög temperatur för att rensa avgaspartikelfiltret när det behövs.
Allmänt
Rengöringsprocessen tar några minuter när följande eventuellt sker:
 Motorn hackar något.
 Ett något högre varvtal krävs för
att uppnå den normala uteffekten.
 En liten rökmängd från avgasen,
även när motorn stängts av.
 Buller, t.ex. från kylfläkten, även
några minuter att att motorn
stängts av.
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Säkerhetsinformation
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Det är normalt att en kylfläkt fortsätter vara igång i flera minuter, även
efter en kort färd.
Rengöring av avgaspartikelfiltret under körning
Olika förarprofiler ser till att avgaspartikelfiltret är självrengörande.
Förutom den självrengörande funktionen, om avgaspartikelfiltret behöver aktivt rengöras under körning visas ett bilmeddelande,
Fortsätt enligt följande nästa gång
du kör utanför ett tättbebyggt område i cirka 30 minuter.
 Inaktivera farthållarsystemen.

Mobil kommunikation i bilen
VARNING
Det är möjligt att ömsesidig interferens uppstår mellan bilens elektronik
och mobila radioenheter. Strålning
genereras när mobila radioenheter
sänder. Det kan medföra risk för personskada eller skada på egendom.
Använd bara mobila radioenheter,
t.ex. mobiltelefoner, i bilens kupé om
de är direkt anslutna till en extern
antenn i syfte att eliminera ömsesidig
interferens och för att avleda strålningen från kupén.

Körning i ostadigt väder
När sikten är dålig i dimma

 Ta foten från gaspedalen upprepade gånger och låt bilen rulla i
frihjulsläge, se sidan 273.
 Kör i olika hastigheter om det är
möjligt.
Radiosignaler
VARNING
Vissa av bilens funktioner kan påverkas av högfrekventa radiosignaler.
Sådana signaler kommer från olika
sändare, t.ex. från flygfyrar eller
relästationer för telekommunikation.
Vi rekommenderar att du hör med en
auktoriserad Toyota-återförsäljare
eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer om du upplever problem i detta
avseende.

När sikten är dålig på grund av dimma, även på dagen, ska du slå på
halvljuset så att din bil blir mer synlig
för andra fordon. Kör försiktigt med
låg hastighet och använd vägens
mittlinje, räcken, bakljus på framförvarande fordon, etc, som vägledning.
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I hård blåst
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 I en regnstorm eller när vägunderlaget är vått kan vägen bli hal
och sikten reducerad. Slå i så fall
på halvljuset så att din bil blir mer
synlig för andra fordon. Öka avståndet mellan din bil och framförvarande fordon och kör säkert
med lägre hastighet än vanligt,
undvik plötslig acceleration, inbromsning eller styråtgärder.
 Använd bakrutedefroster och luftkonditionering för att undvika att
fönstren immar igen.

Bilen är särskilt känslig för sidvindar
när du kör ut från en tunnel eller viadukt, vid körning på en bro eller kaj,
eller när du kör om eller blir omkörd
av en truck eller annat stort fordon.

 Vattenplaning inträffar oftare vid
körning i hjulspår eller genom stora vattenpölar.

När det regnar

Vattenplaning
På våta eller snömoddiga vägar kan
en vattenkil formas mellan däcken
och vägen.
En sådan situation, kallad vattenplaning, innebär att däcket kan helt förlora kontakten med vägunderlaget
och bilen kan varken styras eller
bromsas.
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Om bilen svajar på grund av sidvindar ska du köra med lägre hastighet
och hålla hårdare i ratten än vanligt.
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Köra genom vatten
Allmänt
Uppmärksamma följande när du kör
genom vatten:
 Kör bara genom stillastående vatten.
 Kör bara genom vatten som är
högst 25 cm djupt.
 Kör genom vatten med en högsta
hastighet av 5 km/tim.
Säkerhetsinformation
OBSERVERA
Körning alltför snabbt genom alltför
djupt vatten kan leda till att vatten
tränger in i kupén, det elektriska systemet eller växellådan. Risk för materiell skada. Vid körning genom vatten
ska du inte överskrida det maximala
vattendjupet och hastigheten som
angivits ovan.

Säker bromsning
Allmänt
Bilen är som standard utrustad med
låsningsfria bromsar (ABS).
Bromsa fullt i situationer som så kräver.
Bilen kan fortfarande styras. Eventuella hinder kan undvikas genom
mjuka rattrörelser.

Om bromspedalen pulserar och hydrauliska regleringsljud uppstår indikerar det att de låsningsfria bromsarna (ABS) är aktiverade.
I vissa bromsningssituationer kan de
perforerade bromsskivorna orsaka
funktionsljud. Funktionsljud har dock
ingen inverkan på bromsarnas effektivitet och driftsäkerhet.
Föremål nära pedalernas
rörelseområde
VARNING
Föremål i förarens fotutrymme kan
begränsa pedalens rörelse eller
blockera en pedal som har trampats
ner. Olycksrisk! Förvara föremål
i bilen så att de är säkrade och inte
kan komma in i förarens fotutrymme.
Använda bara golvmattor som är
avsedda för bilen och kan säkert fästas på golvet. Använd inga lösa golvmattor och placera inte flera mattor
ovanpå varandra. Se till att det finns
tillräckligt utrymme för pedalerna.
Kontrollera att golvmattorna fästs på
säkert sätt om de har tagits bort, t.ex.
för rengöring.

Våta vägar
I fuktigt väder, på grusvägar och i
kraftigt regn ska bromsarna trampas
ned lätt cirka varannan kilometer.
Se till att detta inte stör andra trafikanter.
Värmen som alstras genom bromsning torkar bromsskivorna och
bromsbeläggen och skyddar dem
mot rost.
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På så sätt är bromskraft omedelbart
tillgänglig, när helst den behövs.
Nedförsbackar
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Rost på bromsskivorna
Rost på bromsskivorna och förorening av bromsbeläggen ökar under
följande förhållanden:

n Allmänt

 Låg körsträcka.

Vid körning i långa eller branta nedförsbackar ska du använda den växel som kräver minst bromsning. Annars kan bromssystemet överhettas
och bromseffekten reduceras

 Långa perioder när bilen inte används.

Motorbromsningseffekten kan ökas
genom manuell nedväxling, t.o.m. till
ettans växel, i förekommande fall.
n Säkerhetsinformation

 Bromsarna används sällan.
 Aggressiva, sura eller alkaliska
rengöringsmedel.
Om det bildas rost på bromsskivorna har bromsarna en tendens att reagera med en ryckighet som oftast
inte kan elimineras.
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VARNING
När motorn går på tomgång eller är
avstängd är de säkerhetsrelaterade
funktionerna begränsade eller ej längre tillgängliga, t.ex. motorns bromsverkan eller servostyrda broms- och
styrsystem. Olycksrisk! Kör inte med
motorn i friläge eller avstängd.

Kondens när bilen är
parkerad
När den automatiska luftkonditioneringen används uppstår kondens
som försvinner ut under bilen.

TIPS FÖR KÖRNING

Även ett lätt ihållande tryck på bromspedalen kan orsaka överhettning, slitage på bromsbeläggen eller t.o.m.
haveri i bromssystemet. Olycksrisk!
Undvik alltför stor belastning på bromsen.
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Köra på tävlingsbana
De högre mekaniska belastningen
och värmebelastningen som körning
på tävlingsbana innebär leder till
ökat slitage. Sådant slitage täcks inte av garantin. Bilen är inte avsedd
för användning i motortävlingar.
Före och efter körning på tävlingsbana ska du låta en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer kontrollera bilen.

Spara på bränsle
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Minska
bränsleförbrukningen
Allmänt
Bilen innehåller omfattande tekniker
för att minska förbrukning och utsläppsnivåer.
Bränsleförbrukningen beror på olika
faktorer.
Ett antal åtgärder, t.ex. en lugn körstil och regelbundet underhåll, kan
påverka bränsleförbrukningen och
minska belastningen på miljön.
Ta bort onödig last
Extra vikt ökar bränsleförbrukningen.
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Ta bort påmonteringsdelar
när de inte används längre.
Påmonteringsdelar på bilen stör
dess aerodynamiska prestanda och
ökar bränsleförbrukningen.
Stäng fönstren
När fönstren är öppna ökar luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen.
Däck
Allmänt

Kontrollera lufttrycket i däcken
regelbundet
Kontrollera och, vid behov, korrigera
däcktrycket minst två gånger i månaden, och innan du ger dig av på
långresa.
För lågt däcktryck ökar rullmotståndet och därmed bränsleförbrukning
och däckslitage.
Kör iväg på en gång
Värm inte upp motorn med bilen stillastående; det är bättre att köra iväg
genast och köra med måttliga varvtal.

Detta får upp den kalla motorn till
driftstemperatur snabbast möjligt.
Tänk framåt
Förutse situationer på vägen och
anta en mjuk körstil för att reducera
bränsleförbrukningen.
Undvik onödig acceleration och inbromsning.
Håll lämpligt avstånd till framförvarande fordon.
Undvik höga motorvarvtal.
Att köra med motorn på låga varvtal
minskar bränsleförbrukning och slitage.
Var uppmärksam på bilens växelindikator, se sidan 160, i förekommande fall.
Använd frihjulsläget
Ta foten från gaspedalen när du närmar dig rött trafikljus och låt bilen
rulla.
Ta foten från gaspedalen på nedförssluttningar och låt bilen rulla.
Bränsletillförseln avbryts i frihjulsläge.

4

TIPS FÖR KÖRNING

Däck kan ha varierande inverkan på
förbrukningen. Exempelvis kan förbrukningen påverkas av däckens
storlek.
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Stäng av motorn om du
stannar längre stunder.
Stanna motorn
När du stannar bilen längre stunder,
t.ex. vid trafikljus, järnvägsövergångar eller i bilköer ska du stänga
av motorn.
Automatisk Start/Stop
Bilens automatiska start/stop-system stänger av motorn automatiskt
medan den är stillastående.
Om motorn stängs av och sedan
startas igen minskas bränsleförbrukningen och avgasutsläppen jämfört
med om motorn är igång hela iden.
Inbesparingar kan göras genom att
motorn stängs av i bara några sekunder.
Bränsleförbrukning beror också på
andra faktorer, t.ex. körstil, vägförhållanden, underhåll eller miljömässiga faktorer.
Stäng av funktioner som inte
används för tillfället.
Funktioner som stolvärme eller uppvärmning av bakrutan kräver mycket
energi och ökar bränsleförbrukningen, särskilt i stadstrafik och i ryckig
trafik.
Stäng av sådana funktioner om de
inte behövs.

Låt underhållsarbeten bli
utförda.
Lämna in bilen regelbundet för service för att uppnå optimal ekonomi
och livslängd. Toyota rekommenderar att bilens underhåll utförs av
Toyota.
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Tanka
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Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

När du tankar bilen
Allmänt
Observera uppgifterna om bränslekvalitet, se sidan 307, innan du
börjar tanka.
Sätt in bränslemunstycket helt i påfyllningsröret. Om du lyfter upp
bränslemunstycket under tankningen händer följande:
 Bränsletillförseln stängs av för tidigt.
 Mindre effektiv återvinning av
bränsleångor och gaser.
När bränslemunstycket stängs av
för första gången är bränsletanken
full.
Följ bensinstationernas skyltade säkerhetsanvisningar.

Säkerhetsinformation
OBSERVERA
Om körsträckan sjunker under 50 km
får motorn eventuellt inte tillräckligt
med bränsle. Motorns funktion kan
inte längre garanteras. Risk för materiell skada. Fyll på bränsle i god tid.

OBSERVERA
Bränslen är giftiga och aggressiva. Att
överfylla tanken kan skada bränslesystemet. Bilens lackade ytor kan
skadas vid kontakt med bränsle. Det
förorenar miljön. Risk för materiell
skada. Undvik att fylla på för mycket.

Tanklock
Öppna
1 Tryck lätt på tankluckans bakre
kant för att öppna den.
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2 Vrid tanklocket moturs.
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Låsa upp tankluckan
manuellt
I vissa situationer kan det vara nödvändigt att låsa upp tankluckan manuellt, t.ex. om ett elektriskt fel har
uppstått.

3 Placera tanklocket i hållaren på
tankluckan.

Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer låsa upp tankluckan.

5

VARNING
Remmen till tanklocket kan fastna och
tryckas ihop när locket vrids om för att
stänga. Locket kommer då inte att
kunna stängas på rätt sätt. Bränsle
eller bränsleångor kan läcka ut. Det
kan medföra risk för kroppsskada
eller materiell skada. Se till att remmen inte fastnar och trycks ihop när
du stänger locket.

1 Sätt på tanklocket och vrid det
medurs tills ett tydligt klickljud
hörs.
2 Stäng tankluckan.

MOBILITET

Stänga
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Fälgar och däck
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Säkerhetsinformation
VARNING
Däck med för lite eller inget lufttryck
kan bli mycket varmt och skadas.
Köregenskaper, t.ex. styrning och
bromsning, försämras. Olycksrisk!
Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet och justera vid behov, t.ex. två
gånger i månaden eller före en långkörning.

Däcktryck, information
På dörrstolpen

Lufttryck i däcken
Allmänt
Däckens skick och däcktrycket kan
påverka följande:
• Däckets livslängd.
• Körsäkerhet.
• Körkomfort.
• Bränsleförbrukning.

Däcktrycken visas på dörrstolpen till
förardörren.
Uppgifterna om däckens luftryck gäller däckstorleken och rekommenderade däckfabrikat som har klassats
av biltillverkaren som lämpliga för
respektive fordonstyp.
Om du inte hittar däckets hastighetsindex gäller däcktrycket för motsvarande däckstorlek.
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Däcktrycken som anges för respektive lastförhållande gäller enligt bilens verkliga lastförhållande. Exempel: för ett delvis lastat fordon är det
optimala däcktrycket detsamma
som anges för ett delvis lastat fordon.
Ytterligare information om fälgar och
däck kan erhållas från en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
Gäller Australien/Nya Zeeland
VARNING

På informationsdisplayen
Det aktuella däcktrycket för varje
monterat hjul kan visas på informationsdisplayen.
För att kunna visas korrekt måste
däckstorlekarna vara lagrade i systemet och vara inställda, se sidan
290, beträffande de monterade
däcken.
Värdet för det aktuella däcktrycket
visas på respektive däck.

Kontrollera däcktrycket
Allmänt
Däcken blir varma under körning.
Däcktrycket stiger med däckets temperatur.
Däck har en naturlig, enhetlig tryckförlust i däcken.
Tryckmätare kan uppvisa ett tryck
som kan vara upp till 0,1 bar för lågt.
Kontroll mot lufttryckangivelser på
dörrstolpen
Lufttryckangivelserna på däcktryckdekalen på dörrstolpen gäller enbart
kalla däck eller däck som har samma temperatur som den omgivande
luften.
Kontrollera däckens lufttryck endast
när däcken är kalla, d.v.s.:
• En körsträcka på max 2 km har
inte överskridits.
• Om bilen inte har körts på minst 2
timmar efter en färd.
Gör regelbundna kontroller av
däcktrycket i reservhjulet i bagagerummet och korrigera trycket om det
behövs.
1 Fastställ det rekommenderade
däcktrycket för däcken när de är
monterade på bilen, se sidan
278.
2 Kontrollera däcktrycket på alla
fyra däcken med exempelvis en
lufttrycksmätare.
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Däcktrycken i däckmärkningen gäller
endast de däck som uttryckligen
nämns på märkningen. Lufttryck för
däck som täcks av märkningen – storlek, hastighetsindex, och lastvikt/belastningsindex – men som inte
uttryckligen nämns i märkningen kan
variera. Inhämta tillräcklig information
om däcktryck enligt däcktillverkarens
rekommendationer från din däckleverantör.
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3 Korrigera däcktrycket om det aktuella däcktrycket skiljer sig från
det rekommenderade värdet.
4 Kontrollera om alla ventillocken
är fastskruvade på alla fyra ventilerna.
Kontroll enligt lufttrycksangivelserna på informationsdisplayen
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle status”
3

Hastighetsindex
Q = upp till 160 km/tim
R = upp till 170 km/tim
S = upp till 180 km/tim
T = upp till 190 km/tim
H = upp till 210 km/tim
V = upp till 240 km/tim
W = upp till 270 km/tim
Y = upp till 300 km/tim

Däckets slitbana

”Tyre Pressure Monitor”

4 Kontrollera att de aktuella lufttrycken i däcken motsvarar de
angivna värdena för däcktryck.
5 Korrigera däcktrycket om det aktuella däcktrycket skiljer sig från
det rekommenderade värdet.
Efter att däcktrycket justerats
För däcktrycksövervakning (TPM):
För däck som inte återfinns på
däcktrycksdekalen på informationsdisplayen ska däcktrycksövervakningen (TPM) återställas.

Sommardäck
Mönsterdjupet bör inte vara mindre
än 3 mm, annars finns risk för vattenplaning
Vinterdäck
Mönsterdjupet bör inte vara mindre
än 4 mm, annars är bilens lämplighet för vinterkörning begränsad.
Minimum mönsterdjup

Slitaget är fördelat över däckets omkrets och har den lagliga föreskrivna
minimihöjden på 1,6 mm.
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Punkterna för visat slitage identifieras på däckets sidovägg med TWI,
Tread Wear Indicator.

Däck, skada
Allmänt
Gör regelbundna kontroller av däcken med avseende på skador; om det
finns främmande föremål och slitage.
Bilens beteende som kan indikera
däckskador eller andra fel:
• Ovanliga vibrationer.
• Ovanliga ljud från däcken eller
under körning.
• Ovanlig reaktion från bilen, t.ex.
att den drar märkbart åt höger eller vänster.

Säkerhetsinformation
VARNING
Om däcken är skadade kan lufttrycket i
däcken minska vilket i sin tur kan göra
att föraren förlora kontrollen över bilen.
Olycksrisk! Om du misstänker att du
har fått en skada på ett däck under
körning ska du omedelbart sakta ner
och stanna bilen. Se till att fälgarna
och däcken blir kontrollerade. Kör försiktigt till en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer. Om det behövs ska du
låta bilen bogseras eller transporteras
dit. Laga inte skadade däck, utan byt
ut dem istället.

VARNING
Däck kan skadas om du kör över hinder
med hög fart, t.ex. kantstenar eller
skador på vägen, Större fälgar har mindre tvärsnitt på däcken. Ju mindre tvärsnitt på däcket desto större är risken för
skador på däcket. Det kan medföra risk
för olyckor och skada på egendom. Kör,
om möjligt, runt hinder eller kör över
dem långsamt och försiktigt.

Däckens ålder
Rekommendation
Oavsett däckets mönsterdjup ska
däck senast bytas efter sex år.
Tillverkningsdatum
Däckets tillverkningsdatum återfinns
på däckets sidovägg.
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Skador kan orsakas av följande situationer, t.ex.:
• Körning över trottoarkanter eller
kantstenar.
• Skador på vägen.
• Otillräcklig däcktryck.
• Bilen är överbelastad.
• Felaktig däckförvaring.
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Typ

Tillverkningsdatum

DOT … 3818

38:e veckan,
år 2018

Byte av fälgar och däck
Montering och balansering
Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer montera och balansera hjulet.
Kombination fälg/däck
Allmänt
Ytterligare information om korrekt
kombination fälg/däck och fälgdesign kan erhållas från en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

VARNING
Monterade stålfälgar kan leda till tekniska problem, exempelvis kan hjulbultarna lossna eller bromsskivorna
skadas. Olycksrisk! Montera inte stålfälgar.

VARNING
Felaktig kombination av fälg/däck försämrar bilens köregenskaper och stör
den rätta funktionen i olika system,
t.ex. ABS- eller antisladdsystemet.
Olycksrisk! För att upprätthålla goda
köregenskaper ska däck av samma
fabrikat och däckmönster monteras
på alla hjul. Biltillverkaren rekommenderar fälgar och däck som har kategoriserats som lämpliga för respektive
fordonstyp. När ett däck har blivit skadat ska samma fälg/däckkombination
som originalet monteras tillbaka.

Rekommenderade
däckmärken

Säkerhetsinformation
VARNING
Fälgar och däck som inte är lämpliga
för din bil kan skada delar av bilen.
Exempelvis kan de komma i beröring
med karossen på grund av deras
dimensionstoleranser, trots att de har
samma nominella storlek. Olycksrisk!
Biltillverkaren rekommenderar fälgar
och däck som har kategoriserats som
lämpliga för respektive fordonstyp.

Vissa däckmärken rekommenderas
av biltillverkaren för respektive däckstorlek. Däckmärken kan identifieras
av en stjärnmärkning på däckets sidovägg.
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Nya däck
På grund av tillverkningsprocessen
ger inte nya däck maximalt grepp
omedelbart.
Kör med måttlig hastighet de första
300 km.
Regummerade däck
VARNING
Regummerade däck kan ha olika
däckstommar. Hållbarheten kan
minska med däckets ålder. Olycksrisk! Använd inte regummerade däck.

Tillverkaren av din bil avråder från
att använda regummerade däck.
Vinterdäck

Vinterdäck rekommenderas vid körning i vinterväglag.
Trots att så kallade allvädersdäck
med en M+S-märkning har bättre
egenskaper för vinterkörning än
sommardäck motsvarar deras prestanda inte vinterdäcken.
Maxhastighet för vinterdäck
Om vinterdäck är monterade ska du
observera och inte överskrida respektive maxhastighet.

Byta punkteringssäkra däck
I säkerhetssyfte, använd bara punkteringssäkra däck. Bilen har inget
reservhjul för ett eventuellt haveri.
Ytterligare information kan inhämtas
hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer.
Byta mellan fram- och
bakhjul
Att byta framhjul mot bakhjul eller vice versa är inte tillåtet på bilar med
olika däck- eller fälgstorlek på framoch bakaxlarna.
Däckförvaring
Lufttryck i däcken
Det maximala lufttrycket i däcken
som anges på däckets sidovägg får
inte överskridas.
Däckförvaring
Fälgar och däck ska förvaras svalt,
torrt och mörkt när de inte används.
Skydda däcken mot förorening från
olja, fett och lösningsmedel.
Låt inte däcken ligga kvar i plastpåsar.
Avlägsna smuts från fälgar eller
däck.
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Allmänt
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Säkerhetsdäck

Dekal

Princip
Om lufttrycket i ett däck skulle försvinna helt kan du fortsätta köra på
säkerhetsdäcken, med vissa begränsningar.
Allmänt
Fälgarna är försedda med däck som
är, till en viss gräns, självbärande.
De har ibland också specialfälgar.
Den förstärkta sidoväggen betyder
att däcket håller bilen rörlig till en
viss gräns även om lufttrycket i
däcket skulle försvinna.
Se även informationen om att fortsätta köra med ett punkterat däck.
Säkerhetsinformation
VARNING
Ett säkerhetsdäck som har lågt lufttryck eller inget lufttryck alls kommer
att förändra bilens köregenskaper.
Exempelvis kan riktningsstabiliteten
minska vid inbromsning, bromssträckan blir längre och styregenskaperna annorlunda. Olycksrisk! Kör
försiktigt och inte fortare än
80 km/tim.

Däcken identifieras på däckets sidovägg av RSC Runflat System Component.

Åtgärda punkteringar
Säkerhetsåtgärder
• Parkera bilen på stadigt underlag
och så långt från trafiken som
möjligt.
• Tänd varningsblinkers.
• Ansätt parkeringsbromsen så att
bilen inte rullar iväg.
• Ansätt rattlåset med hjulen riktade rakt framåt.
• Se till att alla passagerarna lämnar bilen och för dem till ett säkert
område, exempelvis bakom ett
skyddsräcke.
• Placera varningstriangeln på
lämpligt avstånd.

5-1. MOBILITET

Reparationssats för akut
däcklagning
Princip
Med reparationssatsen för akut
däcklagning kan mindre däckskador
snabbt tätas så att du kan köra vidare. I detta syfte pumpas flytande tätningsmedel in i däcken vilket, när
det hårdnar, inkapslar skadan inifrån.
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• Användning av tätningsmedel
kan skada hjulelektroniken i TPM.
Se i så fall till att elektroniken blir
utbytt vid nästa tillfälle.
• Kompressorn kan användas till
att kontrollera lufttrycket i däcken.
Översikt
Lagring

Allmänt

5
Reparationssatsen för akut däcklagning
är placerad i bagagerummets förvaringsdel på högra sidan.

Tätningsmedelsflaska

• Tätningsmedelsflaska, pil 1.
• Påfyllningsslang, pil 2.
Kontrollera hållbarhetstiden på tätningsmedlets behållare.

MOBILITET

• Läs informationen om hur reparationssatsen för akut däcklagning
används som står på kompressorn och på tätningsmedelsflaskan.
• Användning av reparationssatsen
för akut däcklagning har ibland
ingen verkan på däckskador som
är större än cirka 4 mm.
• Kontakta en auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer och
utrustning om du inte kan få däcket användbart.
• Främmande material som har
trängt in i däcket ska, on möjligt,
lämnas kvar i däcket. Avlägsna
enbart främmande material om
du ser att det sticker ut från däcket.
• Ta bort hastighetsgränsdekalen
från tätningsmedelsflaskan och
fäst den på ratten.
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Kompressor

Fylla på tätningsmedel
Säkerhetsinformation
VARNING

1 Låsa upp tätningsmedlets behållare
2 Fäste för tätningsmedelsflaska
3 Däcktryck, tryckindikator
4 Knapp för minskning av
däcktrycket
5 På/Av-knapp
6 Kompressor
7 Kontakt/Kabel för uttag
8 Anslutningsslang
Säkerhetsåtgärder
• Parkera bilen på stadigt underlag
och så långt från trafiken som
möjligt.
• Tänd varningsblinkers.
• Ansätt parkeringsbromsen så att
bilen inte rullar iväg.
• Ansätt rattlåset med hjulen riktade rakt framåt.
• Se till att alla passagerarna lämnar bilen och för dem till ett säkert
område, exempelvis bakom ett
skyddsräcke.
• Placera varningstriangeln på
lämpligt avstånd.

Igensatt avgasrör eller otillräcklig ventilation kan göra så att skadliga avgaser tränger in i bilen. Avgaserna
innehåller föroreningar som är färglösa och luktlösa. I slutna utrymmen
kan avgaserna även ansamlas utanför bilen. Risk för skada med dödlig
utgång. Se till att avgasröret är rent
och att ventilationen är tillräcklig.

OBSERVERA
Kompressorn kan överhettas om den
är igång för länge. Risk för materiell
skada. Låt inte kompressorn vara
igång i mer än 10 minuter.

Påfyllning
1 Skaka flaskan med tätningsmedel.
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2 Dra loss påfyllningsslangen helt
från höljet till flaskan med tätningsmedel. Se till att slangen inte viks.

3 Tryck in tätningsmedelsflaskan i
fästet på kompressorn tills ett
klick hörs.
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5 Sätt in kontakten i uttaget i bilens
kupé medan kompressorn är avstängd.

6 Slå på kompressorn med motorn
avstängd eller igång.

5

Däcktrycket kan stiga till cirka 5 bar
medan tätningsmedlet fylls på.
Stäng inte av kompressorn under
det här momentet.

MOBILITET

4 Skruva fast tätningsmedelsflaskans påfyllningsslang på ventilen
till det punkterade däcket.

Låt kompressorn vara igång i cirka
10 minuter för att fylla på tätningsmedlet så att ett däcktryck på cirka
2,0 bar uppnås.

288

5-1. MOBILITET

Kontroll och justering av
däcktrycket

3 Skruva fast kompressorns anslutningsslang direkt på däckventilen.

Kontroll
1 Stäng av kompressorn.
2 Läs av däcktrycket som visas på
lufttrycksindikatorn.
För att du ska kunna fortsätta köra
bilen måste lufttrycket i däcket vara
minst 2 bar.
Borttagning och förvaring av
tätningsflaskan

4 Sätt in kontakten i uttaget i bilens
kupé.

1 Skruva loss flaskans påfyllningsslang från ventilen.
2 Tryck på den röda upplåsningsanordningen.
3 Ta bort tätningsflaskan från kompressorn.
4 Packa ihop och stoppa undan
tätningsbehållaren för att undvika
att bagagerummet blir smutsigt.
Lägsta däcktryck har inte uppnåtts
1 Lossa anslutningsdonet från uttaget i bilens kupé.
2 Kör bilen fram och tillbaka över
10 meter så att tätningsmedlet
sprids ut i däcket.

5 Slå på kompressorn med motorn
avstängd eller igång.
Om ett däcktryck på minst 2 bar inte
uppnås ska du kontakta en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
Om ett däcktryck på minst 2 bar har uppnåtts, se Lägsta däcktryck har uppnåtts.

6 Skruva loss kompressorns anslutningsslang från däckventilen.
7 Lossa anslutningsdonet från uttaget i bilens kupé.
8 Reparationssatsen för akut däcklagning ska förvaras i bilen.
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Lägsta däcktryck har uppnåtts
1 Skruva loss kompressorns anslutningsslang från däckventilen.
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3 Sätt in kontakten i uttaget i bilens
kupé.

2 Lossa anslutningsdonet från uttaget i bilens kupé.
3 Reparationssatsen för akut däcklagning ska förvaras i bilen.
4 Kör bilen omedelbart med cirka
10 km/tim så att tätningsmassan
sprids ut i däcket.
Kör inte fortare än 80 km/tim.
Kör inte saktare än 20 km/tim, om det är
möjligt.

Justering

2 Skruva fast kompressorns anslutningsslang direkt på däckventilen.

5 Skruva loss kompressorns anslutningsslang från däckventilen.

5

6 Lossa anslutningsdonet från uttaget i bilens kupé.

MOBILITET

1 Stanna på lämplig plats.

4 Korrigera lufttrycket i däcket till
minst 2,0 bar.
• Öka lufttrycket genom att sätta på
kompressorn med motorn avstängd eller igång.
• Sänk lufttrycket genom att trycka
på knappen på kompressorn.

7 Reparationssatsen för akut däcklagning ska förvaras i bilen.
Återuppta resan
Överskrid inte högsta tillåtna hastighet på 80 km/tim.
Återställ däcktrycksövervakningen
(TPM), se sidan 290.
Se till att det punkterade däcket och
tätningsbehållaren i reparationssatsen för akut däcklagning byts ut
snarast möjligt.
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Snökedjor
Val av snökedjor
Snökedjor kan inte monteras. Montera istället vinterdäck på bilen.
OBSERVERA
n Köra med kedjor på däcken
Snökedjor får inte monteras. Kedjor
på däcken kan skada karossen och
fjädringen och ha en negativ inverkan
på körprestanda.

Däcktrycksövervakning
(TPM)
Princip
Systemet övervakar däcktrycket i alla fyra hjulen. Systemet varnar om
däcktrycket sjunker i eller eller flera
av däcken.
Allmänt
Sensorer i däckets ventiler mäter
däcktrycket och däckets temperatur.
Systemet känner av de monterade
däcken automatiskt. Systemet visar
de förinställda rekommenderade
trycken på informationsdisplayen
och jämför dem med det aktuella
trycket i däcken.

Om däck monteras som inte finns
med på märkningen för däcktryck i
bilen, se sidan 278, t.ex. däck med
särskilt godkännande, måste systemet återställas aktivt. De aktuella
däcktrycken godkänns därefter som
de rekommenderade värdena.
Följ även övrig information och anvisningar i kapitlet Lufttryck i däcken,
se sidan 278.
Säkerhetsinformation
VARNING
Displayen som visar det rekommenderade däcktrycket ersätter inte informationen om däcktryck som finns på
bilen. Om fel uppgifter har angivits i
däckinställningarna blir även de
rekommenderade däcktrycken fel.
Det leder till att tillförlitlig signalering
av förlust av däcktryck inte längre kan
garanteras. Det kan medföra risk för
person- och egendomsskador. Kontrollera att däckstorleken på de monterade däcken visas korrekt och att de
motsvarar specifikationerna på
däcken och informationen om
däcktryck som finns på bilen.

Användningsvillkor
Följande systemkrav måste uppfyllas, annars kan tillförlitlig signalering
av förlust av däcktryck inte garanteras:
• Efter varje däck- eller hjulbyte har
systemet känt av de monterade
däcken, uppdaterat relevant information och, efter en kort körtur,
visat det på informationsdisplayen.
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Om systemet inte automatiskt känner av
däcken ska specifikationerna för de
monterade däcken anges i däckinställningarna.

• Däck med särskilt godkännande.
• Efter varje däck- eller hjulbyte måste
systemet återställas med korrekt
däcktryck.
• Återställning måste utföras efter att
däcktrycket har justerats till ett nytt
värde.

• Hjul med TPM-hjulelektronik.
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2 ”Vehicle status”
3

”Tyre Pressure Monitor”

Justera inställningarna
Via Toyota Supra Command:
1 ”Tyre settings”
2 Välja däck:
• ”Summer tyres”
• ”Winter tyres/all-season tyres”
3 ”Current:”

Inställningar för däck
Allmänt
Om systemet inte automatiskt känner av däcken kan specifikationerna
för de monterade däcken anges i
däckinställningarna.

Däckets specifikationer behöver inte
anges på nytt om däcktrycket korrigeras.
För sommar- respektive vinterdäck
gäller att de senast angivna däckspecifikationerna lagras. Det betyder att inställningarna för den senast
använda däckuppsättningen kan
väljas efter däck- eller hjulbyte.
Hämta fram menyn
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”

5 Välj bilens laststatus om en
däckstorlek har valts.
6 ”Confirm settings”
Mätningen av det aktuella
däcktrycket har börjat. Mätningsförloppet visas.
Statusdisplay
Aktuell status
Systemets status, t.ex. huruvida
systemet är aktivt, kan visas på informationsdisplayen.
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle status”

5
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Däckstorlekarna för de monterade
däcken återfinns bland informationen för lufttryck i däcken, se sidan
278, eller direkt på däcken.

4 Välj däcktyp monterad på bakaxeln:
• Däckstorlek,
t.ex. 245/45 R18 96 Y.
• Däck med särskilt godkännande
”Other tyre”
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”Tyre Pressure Monitor”

Aktuell status visas.
Aktuellt lufttryck i däcken
Det aktuella däcktrycket visas för
respektive däck.
Det aktuella däcktrycket kan variera
beroende på hur bilen används eller
utetemperaturen.
Aktuell temperatur i däcken
Beroende på modell visas den aktuella däcktemperaturen.
De aktuella däcktemperaturerna kan
förändras beroende på hur bilen används eller utetemperaturen.
Däckstatus

• Däck med särskilt godkännande:
systemet är aktivt och använder
däcktryck som lagrats vid den senaste återställningen av varningen.
Ett till fyra hjul är gula
Punktering eller väsentlig förlust av
däckryck i de indikerade däcken.
Hjulen är grå
Förlust av däcktryck kan eventuellt
inte detekteras.
Möjliga orsaker:
• Funktionsstörning.
• Vid mätning av däcktrycket efter
att däckinställningarna har bekräftats.
• Däck med särskilt godkännande:
återställning av systemet utförs.

Allmänt
Status för systemet och däcken indikeras med färg på hjul och meddelande på informationsdisplayen.
Befintliga meddelanden raderas inte
om det rekommenderade trycket
som visas inte har uppnåtts efter
korrigering, i förekommande fall.
Alla hjul gröna
• Systemet är aktivt och använder
de visade rekommenderade
trycken för varningen.

Däck med särskilt
godkännande: utförande av
återställning
Via Toyota Supra Command:
1 ”My vehicle”
2 ”Vehicle status”
3 ”Tyre Pressure Monitor”
4 ”Tyre settings”
 Om ”Other tyre” inte väljs:
5 ”Confirm settings”
6 Kör bilen.
 Om ”Other tyre” väljs:
7 ”Tyre settings”

5-1. MOBILITET

8 Slå på bilens körklara läge, men
kör inte iväg.
9 Återställ däcktrycket: ”Perform
reset”.
10Kör iväg.
Hjulen visas med rött och följande
visas på displayen: ”Resetting Tyre
Pressure Monitor…”.
Efter en kort stunds körning i över
30 km/tim accepteras de inställda
däcktrycken som målvärden. Återställningen avslutas automatiskt under körningen.

Säkerhetsinformation
VARNING
Ett skadat normalt däck med för lågt
eller inget lufttryck försämrar bilens
köregenskaper, exempelvis styrning
och bromsning. Däck med punkteringssäkra egenskaper medger att en
begränsad nivå av stabilitet kan upprätthållas. Olycksrisk! Fortsätt inte
köra om normala däck är monterade
på bilen. Följ anvisningarna om
säkerhetsdäck att fortsätta köra med
dessa däck.

Om ett däcktryckstest behövs
n Meddelande

En symbol med fordonsinformation
visas på informationsdisplayen.

Allmänt
Antisladdsystemet VSC aktiveras,
vid behov, så snart ett meddelande
om lågt däcktryck visas.

5

Däcket hade för lågt lufttryck, t.ex. för lite luft hade
fyllts på i däcket eller det
förekom en naturligt jämn
förlust av däckryck.

Symbol

Du kan avbryta körningen när som
helst. Återställningen återupptas automatiskt när du fortsätter köra.
Meddelanden: gäller däck
utan särskilt godkännande

Möjlig orsak

MOBILITET

Om återställningen lyckades indikeras hjulen med grön färg på informationsdisplayen och följande visas:
”Tyre Pressure Monitor active. See
label for recommended pressures.”.
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n Åtgärd

Kontrollera däcktrycket och justera
efter behov.
Om däcktrycket är otillräckligt
n Meddelande
En gul varningslampa
tänds i instrumentgruppen.

Dessutom visas en symbol med fordonsinformation på informationsdisplayen.
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Symbol

Möjlig orsak
Lufttrycket i däcken har
sjunkit.

n Åtgärd

1 Minska hastighet. Kör inte fortare
än 130 km/tim.
2 Kontrollera däcktrycket vid första
tillfälle, t.ex. på en bensinstation,
i alla fyra däcken och korrigera
trycket om det behövs.

Symbolen som identifierar säkerhetsdäck, se sidan 284, är en cirkel med
bokstäverna RSC på däckets sidovägg.

Meddelande: gäller däck med
särskilt godkännande
Allmänt
Antisladdsystemet VSC aktiveras,
vid behov, så snart ett meddelande
om lågt däcktryck visas.
Säkerhetsinformation

Om lufttrycket i däcken har sjunkit
avsevärt
n Meddelande
En gul varningslampa
tänds i instrumentgruppen.

Dessutom visas en symbol med det
skadade däcket i fordonsinformationen på informationsdisplayen.
Symbol

Möjlig orsak
Du har punktering, eller
däcktrycket har sjunkit
drastiskt.

n Åtgärd

1 Sakta ner och stanna bilen försiktigt. Undvik häftiga eller plötsliga inbromsnings- och styrningsmanövrer.
2 Kontrollera om bilen är utrustad
med standarddäck eller säkerhetsdäck.

VARNING
Ett skadat normalt däck med för lågt
eller inget lufttryck försämrar bilens
köregenskaper, exempelvis styrning
och bromsning. Däck med punkteringssäkra egenskaper medger att en
begränsad nivå av stabilitet kan upprätthållas. Olycksrisk! Fortsätt inte
köra om normala däck är monterade
på bilen. Följ anvisningarna om
säkerhetsdäck att fortsätta köra med
dessa däck.

Om ett däcktryckstest behövs
n Meddelande

En symbol med fordonsinformation
visas på informationsdisplayen.
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Symbol

Möjlig orsak

Symbol

Däcket hade inte fyllts på
tillräckligt, t.ex. otillräckligt
med luft.

Systemet har inte återställts. Systemet använder
de däcktryck som lagrades under den senaste
återställningen för varningen.

n Åtgärd

1 Kontrollera däcktrycket och justera efter behov.

Systemet har inte återställts. Systemet använder
de däcktryck som lagrades under den senaste
återställningen för varningen.

Om däcktrycket är otillräckligt
n Meddelande
En gul varningslampa
tänds i instrumentgruppen.

Dessutom visas en symbol med fordonsinformation på informationsdisplayen.

n Åtgärd

1 Minska hastigheten. Kör inte fortare än 130 km/tim.
2 Kontrollera däcktrycket vid första
tillfälle, t.ex. på en bensinstation,
i alla fyra däcken och korrigera
trycket om det behövs.
3 Utför återställning av systemet.
Om lufttrycket i däcken har sjunkit
avsevärt
n Meddelande
En gul varningslampa
tänds i instrumentgruppen.

Dessutom visas en symbol med det
skadade däcket i fordonsinformation
på informationsdisplayen.
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2 Utför återställning av systemet.

Möjlig orsak
Lufttrycket i däcken har
sjunkit.

Systemet har känt av en
förändring i hjulet men
ingen återställning har utförts.
Däcktrycket har sjunkit
jämfört med senaste återställningen
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Symbol

Möjlig orsak
Du har punktering, eller
däcktrycket har sjunkit
drastiskt.
Systemet har inte återställts. Systemet använder
de däcktryck som lagrades under den senaste
återställningen för varningen.

n Åtgärd

1 Minska hastigheten och stanna
bilen försiktigt. Undvik häftiga eller plötsliga inbromsningar och
styrningsmanövrer.
2 Kontrollera om bilen är utrustad
med standarddäck eller säkerhetsdäck.
Symbolen som identifierar säkerhetsdäck, se sidan 284, är en cirkel med
bokstäverna RSC på däckets sidovägg.

Information om vad du ska
göra vid punktering
Standarddäck
1 Identifiera det skadade däcket.
Kontrollera däcktrycket i alla fyra däcken, exempelvis med däcktrycksindikatorn i punkteringssatsen.
Däck med särskilt godkännande: om alla
fyra däcken pumpas upp till korrekt
däcktryck har TPM eventuellt inte återställts. Utför återställning.
Om ingen däckskada kan identifieras
ska du kontakta en auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller Toyota-verkstad eller
annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

2 Laga det punkterade däcket, exempelvis med punkteringssatsen
eller genom att byta hjulet.
Användning av tätningsmedel, t.ex.
från punkteringssatsen, kan skada
hjulelektroniken i TPM. Byt i så fall
ut elektroniken vid nästa tillfälle.
Säkerhetsdäck
n Säkerhetsinformation

VARNING
Ett säkerhetsdäck som har lågt luftryck eller inget lufttryck alls kommer
att förändra bilens köregenskaper.
Exempelvis kan riktningsstabiliteten
minska vid inbromsning, bromssträckan blir längre och styregenskaperna annorlunda. Olycksrisk! Kör
försiktigt och inte fortare än
80 km/tim.

n Maxhastighet

Om ett däck är skadat kan du fortsätta köra bilen, men överskrid inte
maxhastigheten på 80 km/tim.
n Fortsätta köra med punkterat

däck
Observera följande om du fortsätter
köra bilen med ett punkterat däck:
1 Undvik häftiga eller plötsliga inbromsnings- och styrningsmanövrer.
2 Kör inte fortare än 80 km/tim.
3 Kontrollera däcktrycket i alla fyra
däcken så snart du kan.
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Däck med särskilt godkännande: om alla
fyra däcken pumpas upp till korrekt
däcktryck har däcktrycksövervakningen
eventuellt inte återställts. Utför återställning.

n Möjlig körsträcka med punkte-
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Fortsätt inte att köra utan kontakta
en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

rat däck
Möjliga körsträckor varierar beroende på bilens last och vilka påfrestningar bilen utsätts för, exempelvis
körhastighet, vägförhållanden och
utetemperatur. Körsträckan kan bli
kortare, eller längre om körstilen är
varsam.
Om bilen är måttligt lastad och används under gynnsamma förhållanden är en körsträcka på uppåt
80 km möjlig.
n Köregenskaper med skadade

däck

Anpassa din körstil Undvik plötsliga
rattrörelser eller körning över hinder,
t.ex. kantstenar eller hål i vägen.
n Totalt däckhaveri

Vibrationer eller högt ljud under körningen kan vara en indikation på att
däcket har slutligen havererat.
Sakta ner och stanna bilen. Delar av
däcket kan lossna vilket kan leda till
en olycka.

Temperatur
Däcktrycket beror på temperaturen i
däcket.
Däcktrycket ökar allt eftersom temperaturen höjs, t.ex. under körning
eller om däcket utsätts för solljus.
Däcktrycket minskar om temperaturen i däcket sjunker.
En varning kan utlösas om temperaturen sjunker avsevärt på grund av
de givna varningsgränserna.
Efter en temperaturrelaterad varning
visas de rekommenderade trycken
igen på instrumentdisplayen, efter
en kort körsträcka
Plötslig förlust av däcktryck
Systemet kan inte avge varning vid
extremt och plötsligt däckhaveri som
orsakas av externa faktorer.
Ej utförd återställning
Däck med särskilt godkännande:
systemet kommer inte att fungera
på rätt sätt om återställning inte har
utförts, t.ex. en punktering rapporteras trots att däcktrycket är korrekt.
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Under körning med skadade däck
förändras köregenskaperna vilket
kan leda till följande situationer, t.ex.
• Bilen förlorar drivkraft tidigare.
• Längre bromssträckor.
• Varierande egenskaper för självstyrning.

Systemets begränsningar
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Funktionsstörning
Meddelande
Den gula varningslampan
blinkar och tänds därefter
med fast sken. Fordonsinformation visas.
Däcktrycksförluster kan
inte detekteras.

Åtgärd
• Ett hjul utan TPM-elektronik har
monterats, t.ex. ett nödhjul: låt
kontrollera hjulen vid behov.
• Funktionsstörning: låt kontrollera
systemet.
• Fel som uppstår på grund av system eller enheter med samma radiofrekvens: systemet återaktiveras automatiskt så snart du lämnar störningsområdet.
• Däck med särskilt godkännande:
systemet kunde inte avsluta återställningen. Utför återställning
igen.

Hjulbyte
Allmänt
För säkerhetsdäck eller vid användning av punkteringssats är det inte
alltid nödvändigt att omedelbart byta
hjul om däcktrycksförlusten är orsakad av ett punkterat däck.
Vid behov kan verktyg för hjulbyte
erhållas som tillvalsutrustning från
en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer.
Säkerhetsinformation
VARNING
Domkraften är enbart avsedd för att
hissa upp bilen under ett hjulbyte.
Även om säkerhetsåtgärderna åtföljs
finns risk för att en bil som är upphissad kan falla av domkraften om den
börjar glida. Risk för svåra eller livshotande skador. Ligg inte under en bil
om den hissas upp med en domkraft,
och starta inte motorn.

VARNING
Stöd, som träblock, under domkraften kan begränsa höjden och hindra
att den kan utnyttja sin lastkapacitet

OBSERVERA
Bilens domkraft är endast avsedd att
användas i nödfall vid punktering.
Domkraften är inte avsedd för byte av
sommar- och vinterdäck.
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VARNING
Domkraften, som medföljde bilen, tillhandahålls för att kunna byta hjul i
händelse av däckhaveri Domkraften
är inte avsedd för regelmässig
användning; t.ex. byte från sommardäck till vinterdäck. Regelmässig
användning av domkraften kan göra
att den fastnar eller skadas. Det kan
medföra risk för person- och egendomsskador. Använd endast domkraften till att byta nödhjul eller
reservhjul i händelse av punktering.

VARNING
Domkraften kan slinta på mjukt,
ojämnt eller halt underlag, t.ex. snö,
is, kakelplattor eller liknande. Det
finns risk för skador. Utför, om möjligt,
hjulbytet på jämnt, fast och halkfritt
underlag.

VARNING

VARNING
Om domkraften inte har placerats i
bilens lyftpunkter kan bilen skadas
när domkraften höjs eller också kan
domkraften halka. Det kan medföra
risk för kroppsskada eller materiell
skada. När domkraften höjs ska du se
till att den placeras i lyftpunkterna
nära hjulhuset.

VARNING
En bil som är upphissad med domkraft kan falla av domkraften om den
utsätts för krafter från sidan. Det kan
medföra risk för person- och egendomsskador. Om bilen är upphissad
får den inte utsättas för tryck från
sidan, eller dras åt något håll med
plötsliga rörelser. Låt en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer avlägsna
ett hjul som har fastnat.

VARNING
Domkraften som medföljde din bil ska
inte användas i något annat syfte än
vid hjulbyte och ska aldrig användas i
samband med pallbockar. Att hissa
upp bilen för att utföra kontroller ska
enbart utföras i verkstadsmiljö på en
garagedomkraft av utbildad personal.
Domkraften ska användas på plant
och fast underlag, där så är möjligt.
Det rekommenderas att klossar placeras vid bilens hjul och att ingen får
uppehålla sig i en bil som är upphissad.
Domkraften i din Toyota är underhållsfri. Läs informationen som är markerad på din domkraft.
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Domkraften är enbart optimerad för
att hissa upp bilen och för användning
i bilens lyftpunkter. Det finns risk för
skador. Domkraften får inte användas till att hissa upp ett annat fordon
eller andra föremål.
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Förhindra att bilen kommer
i rörelse
Allmänt
Biltillverkaren rekommenderar att bilen bör skyddas ytterligare mot att
börja rulla iväg under ett hjulbyte.
På plant underlag

Om ett hjul måste bytas på en nedåtsluttning ska klossar eller andra
lämpliga föremål, t.ex. stenar, placeras under hjulen till de fram- och
bakaxlar som är i motsatt riktning till
rullningsriktningen.
Stöldsäkra hjulmuttrar
Princip
Hjulmuttrarna har en särskild kod.
Muttrarna kan bara lossas med
adaptern som matchar koden.
Översikt

Placera ut klossar eller andra lämpliga föremål framför och bakom det
hjul som är direkt mittemot det som
ska bytas.

Adaptern till de stöldsäkra hjulmuttrarna finns i bilens verktygssats eller
i ett förvaringsfack i verktygssatsen i
bilen.

På lätt nedåtsluttning

• Hjulmutter, pil 1.
• Adapter, pil 2.
Skruva loss
1 Placera adaptern på hjulmuttern.
2 Skruva loss hjulmuttern.
3 Ta bort adaptern när hjulmuttern
har skruvats loss.
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Skruva på
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Domkraftens lyftpunkter

1 Placera adaptern på hjulmuttern.
Vrid adaptern tills den passar på
hjulmuttern om det behövs.
2 Skruva dit hjulmuttern. Åtdragningsmomentet är 140 Nm.
3 Ta bort adaptern igen när hjulmuttern har skruvats dit, och
stoppa undan den.
Förbereda hjulbyte

Hissa upp bilen
VARNING
Händer eller fingrar kan komma i kläm
när du använder domkraften. Det
finns risk för skador. När du använder
domkraften ska du placera händerna i
punkten som visas, och ändra inte
detta läge.

1 Håll i domkraften med en hand,
pil 1, och fatta tag i domkraftsveven med den andra handen, pil
2.

5
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• Parkera bilen på ett fast och halkfritt underlag på säkert avstånd
från trafiken.
• Tänd varningsblinkers.
• Ansätt parkeringsbromsen.
• Lägg i en växel, eller välj växelväljarens läge P.
• Så snart trafiken tillåter ska alla
passagerare lämna bilen och ledas till ett säkert område, exempelvis bakom ett skyddsräcke.
• Beroende på utrustning, ta fram
verktygen för hjulbyte och, vid behov, nödhjulet från bilen.
• Placera ut varningstriangeln eller
blinkande ljus på korrekt avstånd,
i förekommande fall.
• Skydda dessutom bilen från att
börja rulla.
• Lossa hjulmuttrarna ett halvt varv.

Domkraftens lyftpunkter är markerade på bilen.

302

5-1. MOBILITET

2 För in domkraftsveven i den rektangulära fördjupningen till lyftpunkten som är närmast hjulet
som ska bytas.

3 Vrid domkraftens vev eller spak
medurs för att höja domkraften.

4 Ta bort handen från domkraften
så snart som domkraften är belastad och fortsätt att vrida domkraftens vev eller spak med en
hand.

5 Se till att botten på bilens domkraft är vinkelrät till och i rät vinkel under lyftpunkten.

6 Se till att botten på domkraften är
vinkelrät till och i rät vinkel nedanför lyftpunkten.

7 Höj domkraften genom att veva
tills domkraften får stöd på marken med hela bottenytan och hjulet är högst 3 cm över marken.
Montera hjulet
Montera högst ett nödhjul, efter behov.
1 Skruva loss hjulmuttrarna.
2 Ta bort hjulet.
3 Montera det nya hjulet eller nödhjulet och dra åt minst två hjulmuttrar korsvis för hand.
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Om lättmetallfälgar som inte är originalfälgar från biltillverkaren monteras kan
hjulmuttrarna som tillhör hjulen även behöva användas.

4 Dra åt de återstående hjulmuttrarna för hand, dra därefter åt all
hjulmuttrarna korsvis.
5 Vrid domkraftsveven moturs för
att sänka domkraften och bilen.
6 Ta bort domkraften och placera
den i säker förvaring.
Efter hjulbyte
1 Dra åt hjulmuttrarna korsvis.
Vridmomentet är 140 Nm.
2 Stoppa undan det skadade hjulet
i bagagerummet, vid behov.

3 Kontrollera däcktrycket vid nästa
tillfälle och korrigera det om det
behövs.
4 Återställ däcktrycksövervakningen (TPM).
5 Kontrollera att hjulmuttrarna är
åtdragna ordentligt med en kalibrerad momentnyckel.
6 Kör till närmaste auktoriserade
Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer för byte av det skadade
däcket.

Nödhjul
Princip
I händelse av punktering kan nödhjulet användas som ersättningshjul
för det skadade hjulet. Nödhjulet är
avsett för användning under kort tid
tills det skadade hjulet är utbytt.
Allmänt
Montera högst ett nödhjul.
Gör dessutom regelbundna kontroller av däcktrycket i nödhjulet i bagagerummet och korrigera trycket om
det behövs.
Säkerhetsinformation
VARNING
Nödhjulet har särskilda dimensioner.
Vid körning med nödhjul kan köregenskaperna förändras, t.ex. minskad
riktningsstabilitet vid bromsning,
längre bromssträcka och förändrat
självstyrningsbeteende i begränsat
område. Olycksrisk! Kör försiktigt och
inte fortare än 80 km/tim.
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Det skadade hjulet ryms inte under bagagerummets golv på grund av storleken.
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Översikt

Lägga tillbaka nödhjulet
1 Stoppa undan nödhjulet och
verktygen för hjulbyte i bagen.
2 Placera bagen i bagagerummet.
3 Haka fast remmarna på öglorna.
4 Fäst remmarna. Kontrollera att
de är ordentligt på plats.

Nödhjulet och verktygen för hjulbyte
finns i bagen i bagagerummet.
Ta fram nödhjulet
1 Lossa remmen vid spännet, pil
1.

2 Haka loss remmarna från öglorna.
3 Ta fram bagen med nödhjul och
verktyg för hjulbyte från bagagerummet, pil 2.
4 Öppna bagen, ta fram nödhjulet
och verktygen för hjulbyte.
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Motorrum
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade i
din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet.
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Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Översikt

5
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1
2
3
4
5
6
7

Påfyllningsöppning för spolarvätska
Starthjälp, batteriets minuspol
Starthjälp, batteriets pluspol
Oljepåfyllningsrör
Extra kylvätsketank
Kylvätska, tank
Bilens identifieringsnummer (VIN)
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Motorhuv
Säkerhetsinformation
VARNING
Arbete som utförs felaktigt i motorrummet kan skada komponenter och utgöra en säkerhetsrisk. Detta kan medföra
risk för olyckor eller skada på egendom. Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer utföra arbeten i motorrummet.

VARNING
Motorrummet innehåller rörliga delar.
Vissa komponenter i motorrummet kan
också vara rörliga efter att motorn har
stängs av, t.ex. kylfläkten. Det finns
risk för skador. Stoppa inte in en hand
där det finns rörliga delar. Håll kläder
och hår borta från rörliga delar.

VARNING
På motorhuvens insida finns utskjutande delar, t.ex. spärrhakar. Det finns
risk för skador. Var uppmärksam på utskjutande delar och håll dessa ytor
tomma medan motorhuven är öppen.

VARNING
Kroppsdelar kan komma i kläm när
motorhuven öppnas och stängs. Det
finns risk för skador. Se till att motorhuvens rörelseområde är fritt under öppning och stängning.

OBSERVERA
Om vindrutetorkarna är utfällda från
vindrutan kan de fastna när motorhuven öppnas. Risk för materiell skada.
Innan motorhuven öppnas ska du se
till att torkare och torkarblad ligger på
vindrutan.

OBSERVERA
Motorhuven måste spärras på båda
sidor när den stängs. Ytterligare tryck
på motorhuven kan skada den. Risk
för materiell skada. Öppna huven
igen och stäng den ordentligt. Undvik
att utöva för hårt tryck.

Öppna
1 Dra i spaken, pil 1.
Motorhuven lossas.

VARNING
Om motorhuven inte är ordentligt spärrad kan den öppnas under körning och
försämra sikten. Olycksrisk! Stanna
genast och stäng motorhuven ordentligt.

2 Släpp spaken, dra därefter i spaken igen, pil 2.
Motorhuven öppnas.

3 Var uppmärksam på utskjutande
delar från motorhuven.
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Stänga
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Underhållsprodukter
Utrustning i bilen

Släpp motorhuven från en höjd på
cirka 50 cm.
Motorhuven måste spärras på båda
sidorna.

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Bränslekvalitet

Beroende på område säljer många
bensinstationer bränsle som är anpassat till vinter- eller sommarförhållanden. Bränsle som säljs på vintern
underlättar vid kallstart.
Bensin
Allmänt
För optimal bränsleförbrukning ska
bensinen vara svavelfri eller ha låg
svavelhalt.
Bränslen som, enligt information på
pumparna, innehåller metaller får inte används.

MOBILITET

Allmänt
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Du kan fylla på bränsle med en
maximal etanolhalt på 25 %, t.ex.
E10 eller E25.

OBSERVERA
Fel bränsle kan skada bränslesystemet och motorn. Risk för materiell
skada. Fyll inte på bränsle som har
högre etanolhalt än vad som rekommenderas. Fyll inte på bränsle som
innehåller metanol, t.ex. M5 till M100.

OBSERVERA

Motorn har knackkontroll. Det innebär att olika bränslekvaliteter kan
användas.
Säkerhetsinformation
OBSERVERA
Även små mängder av fel bränsle
eller fel bränsletillsats kan skada
bränslesystemet och motorn. Dessutom kan katalysatorn få permanenta
skador. Risk för materiell skada.
Använd inte följande bränslen eller
tillsatser i bensinmotorer:
• Blyad bensin
Tryck inte på start/stop-knappen om
du har fyllt på fel bränsle. Kontakta en
auktoriserad Toyota-återförsäljare
eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
• Metalliska tillsatser, t.ex. mangan
eller järn.

Bränsle som är lägre rekommenderad
minimikvalitet kan ha negativ inverkan
på motorns funktion eller leda till
skada på motorn. Risk för materiell
skada. Fyll inte på bensin under den
rekommenderade minimikvaliteten.

Bensintyper
95-oktanig blyfri bensin
Minimikvalitet
91-oktanig blyfri bensin

Motorolja
Allmänt
Förbrukningen av motorolja beror på
körstil och körförhållanden.
Kontrollera därför motoroljans nivå
med en detaljerad mätning varje
gång du fyller på bränsle.
Förbrukningen av motorolja ökar
ibland, t.ex. i följande situationer:
• Dynamisk körstil.
• Inkörning av motorn.
• Motorn går på tomgång.
• Användning av oljetyper som
klassas som olämpliga.
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Olika typer av fordonsinformation visas på informationsdisplayen beroende på motoroljans nivå.
Säkerhetsinformation
OBSERVERA
För lite motorolja orsakar skador på
motorn. Risk för materiell skada. Fyll
på motorolja omedelbart.

OBSERVERA
För mycket motorolja kan skada
motorn eller katalysatorn. Risk för
materiell skada. Fyll inte på alltför
mycket motorolja. Om för mycket
motorolja har fyllts på ska du låta en
auktoriserad Toyota-återförsäljare
eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer korrigera nivån.
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Övervakning
n Princip

Motoroljans nivå övervakas elektroniskt under körningen och kan visas
på informationsdisplayen.
Om motoroljans nivå ligger utanför
den tillåtna funktionsnivån visas fordonsinformation.
n Användningsvillkor

En aktuell mätning är tillgänglig after
cirka 30 minuters normal körning.
n Visning av motoroljenivån

Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle status”
3

”Engine oil level”

5

Motoroljenivån visas.

Allmänt
Elektronisk mätning av motoroljan
bygger på två principer:
• Övervakning
• Detaljerad mätning
Om du ofta gör korta körningar eller
kör med en dynamisk körstil, t.ex.
kör i kurvor med hög fart, ska detaljerad mätning utföras regelbundet.

n Systemets begränsningar

Om du ofta gör korta körningar eller
kör med en dynamisk körstil, kan en
mätning eventuellt inte beräknas. I
sådant fall visas mätningen för den
senaste körningen som var tillräckligt lång.
Detaljerad mätning
n Princip

Motoroljans nivå kontrolleras när bilen är stillastående och visas på en
skala.
Om motoroljans nivå ligger utanför
den tillåtna funktionsnivån visas fordonsinformation.

MOBILITET

Elektronisk oljemätning
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n Allmänt

Under mätningen höjs tomgångsvarvtalet något.
n Användningsvillkor
• Bilen är parkerad i horisontellt läge.
• Automatväxellåda: växelväljaren i
växelläge N eller P, och gaspedalen inte nedtrampad.
• Motorn är igång vid driftstemperatur.
n Detaljerad mätning

Via Toyota Supra Command:
1 ”My Vehicle”
2 ”Vehicle status”
3

”Engine oil level”

4 ”Engine oil level measurement”
5 ”Start measurement”
Motoroljans nivå kontrolleras och visas på en skala.
Fylla på motorolja
Allmänt
Fyll inte på motorolja om inte ett
meddelande visas i instrumentgruppen. Påfyllningsvolymen anges i
meddelandet på informationsdisplayen.
Fyll bara på med lämplig typ av motorolja, se sidan 311.
Stanna bilen och stäng av det körklara läget innan du fyller på motorolja.
Fyll inte på alltför mycket motorolja.

Säkerhetsinformation
VARNING
Underhållsprodukter, t.ex. oljor,
smörjfett, kylmedel och bränsle kan
innehålla ämnen som är farliga för
hälsan. Risk för svåra eller livshotande skador. Följ anvisningarna på
behållarna. Låt inte underhållsprodukter komma i beröring med klädsel,
hud eller ögon. Häll inte underhållsprodukter i andra flaskor. Håll underhållsprodukter utom räckhåll för barn.

OBSERVERA
För lite motorolja orsakar skador på
motorn. Risk för materiell skada. Fyll
på motorolja omedelbart.

OBSERVERA
För mycket motorolja kan skada motorn eller katalysatorn. Risk för materiell skada. Fyll inte på alltför mycket
motorolja. Om för mycket motorolja
har fyllts på ska du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer korrigera
nivån.

Översikt
Oljepåfyllningsröret finns i motorrummet, se sidan 305.
Fylla på motorolja
1 Öppna motorhuven, se sidan
306.
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2 Vrid locket moturs för att öppna.
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Lämpliga typer av motorolja
Fyll på motoroljor med följande oljespecifikationer:
Bensinmotor
TOYOTA GENUINE MOTOR OIL SN
0W-20 C5 för TOYOTA Supra

Alternativa typer av motorolja
3 Fyll på motorolja.
4 Skruva åt locket.
Typer av motorolja för
påfyllning
Allmänt

Fyll endast på med de typer av motorolja som är listade.
Vissa typer av motorolja är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.
Säkerhetsinformation
OBSERVERA
Oljetillsatser kan skada motorn. Risk
för materiell skada. Använd inte oljetillsatser.

Bensinmotor
ACEA C2.
ACEA C3.

Viskositetsklasser
När du väljer motorolja ska du se till
att motoroljan tillhör en av följande
viskositetsklasser:
Viskositetsklasser
SAE 0W-20.
SAE 5W-20.
SAE 0W-30.
SAE 5W-30.
SAE 0W-40.
SAE 5W-40.

OBSERVERA
Om fel motoroja används kan det leda
till störningar och skador i motorn.
Risk för materiell skada. När du väljer
motorolja ska du se till att motoroljan
matchar oljespecifikationen.

Viskositetsklasser med hög viskositet kan höja bränsleförbrukningen.
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Typen av motorolja är en viktig faktor som är avgörande för motorns
livslängd.

Om lämplig motorolja inte finns tillgänglig kan upp till 1 liter motorolja
med följande oljespecifikation används för att fylla på:
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Ytterligare information om lämpliga
oljespecifikationer och viskositetsklasser kan erhållas från en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
Oljebyte
OBSERVERA
Om motoroljan inte byts i tid kan det
leda till ökat slitage på motorn, och
därmed motorskador. Risk för materiell skada. Datum för underhåll som
visas i bilen ska inte överskridas.

Biltillverkaren rekommenderar att
motorolja ska bytas av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.

Kylarvätska
Allmänt
Kylarvätska är en blandning av vatten och en tillsats
Inte alla kommersiellt tillgängliga tillsatser är lämpliga för bilen. Information kan lämpliga tillsatser kan erhålls från en auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller Toyota-verkstad,
eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.

Säkerhetsinformation
VARNING
Om kylsystemet öppnas medan motorn är varm kan kylarvätska spruta ut
och orsaka brännskador. Det finns
risk för skador. Öppna kylsystemet
endast när motorn har svalnat.

VARNING
Tillsatser är farliga för hälsan och fel
tillsatser kan skada motorn. Det kan
medföra risk för person- och egendomsskador. Låt inte underhållsprodukter komma i beröring med klädsel,
hud eller ögon. Använd bara lämpliga
tillsatser.

Kylarvätskenivå
Allmänt
Fordon med bensinmotor har två
kylkretsar. Kontrollera alltid kylvätskenivån i båda kylvätskebehållarna och fyll på om det behövs.
Kylvätskenivån visas med markeringen Max på påfyllningsröret till
kylvätskebehållaren.
Beroende på motorversionen är kylvätskebehållaren antingen placeras
till höger eller vänster i motorrummet, se sidan 305.
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Kontroll av kylvätskenivån
1 Låt motorn svalna.
2 Öppna motorhuven, se sidan
306.
3 Vrid locket till kylvätskebehållaren något moturs, låt den heta
ångan pysa ut.
4 Öppna locket till kylvätskebehållaren.
5 Kylvätskenivån är korrekt om
den är strax under Max-markeringen i påfyllningsröret.
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6 Skruva åt locket.
7 Se till att orsaken till kylvätskeförlusten åtgärdas snarast möjligt.
n Avyttring

Vid avyttring av kylarvätska och kylvätsketillsatser ska du följa gällande
bestämmelser om miljöskydd.

Spolarvätska
Allmänt
Alla spolarstrålar kommer från en
och samma behållare.

6 Skruva åt locket.
Påfyllning
1 Låt motorn svalna.
2 Öppna motorhuven, se sidan
306.
3 Vrid locket till kylvätskebehållaren något moturs, låt den heta
ångan pysa ut.
4 Öppna locket till kylvätskebehållaren.
5 Fyll långsamt på till korrekt nivå
om det behövs, men fyll inte på
för mycket.

Rekommenderad minsta påfyllningsnivå: 1 liter
Säkerhetsinformation
VARNING
Somliga frostskyddsmedel kan innehålla vissa giftiga ämnen och är lättantändliga. Det medför risk för brand
eller livshotande skador. Följ anvisningarna på behållarna. Förvara frostskyddsmedel på avstånd från
förbränningskällor. Häll inte underhållsprodukter i andra flaskor. Håll
underhållsprodukter utom räckhåll för
barn.
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Använd en blandning av kranvatten
och koncentrerad spolarvätska i
vindrutespolarsystemet, med tillagt
frostskyddsmedel, om det behövs.
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VARNING
Spolarvätska kan antändas vid kontakt med motorns heta delar och fatta
eld. Det kan medföra risk för kroppsskada eller materiell skada. Fyll
endast på spolarvätska när motorn
har svalnat. Stäng sedan locket till
spolarvätskebehållaren ordentligt.

OBSERVERA
Tillsatser som innehåller silikon och
som tillsatts spolarvätskan för sina
droppbildande egenskaper kan skada
spolarsystemet. Risk för materiell
skada. Tillsätt inga tillsatser med silikon i spolarvätskan.

OBSERVERA
Att blanda olika spolarvätskekoncentrat eller frostskyddsmedel kan leda
till skador i spolarsystemet. Risk för
materiell skada. Blanda inte olika spolarvätskekoncentrat eller frostskyddsmedel. Följ anvisningar och blandningsförhållanden som anges på behållarna.

Översikt

Behållaren för spolarvätska är placerad i motorrummet

Funktionsstörning
Att använda outspädd koncentrerad
spolarvätska eller frostskyddsmedel
som innehåller alkohol kan ge felaktiga indikationer vid temperaturer
under –15 °C.
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Underhåll
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Condition Based Service
CBS

Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Underhållssystem

Arbetet som behöver utföras och underhållsintervallen kan variera beroende på rekommendationer i respektive land. Bytesarbeten, reservdelar, material för drift och slitagematerial beräknas separat. Ytterligare information kan erhållas från en
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer och utrustning

Sensorer och särskilda algoritmer
övervakar förhållandena under vilka
bilen används. CBS använder denna information till att bedöma behovet av underhåll.
Systemet gör det därmed möjligt att
anpassa underhållsarbetet till den
individuella användarprofilen.
Allmänt
Information om servicebehov, se sidan 159, kan visas på informationsdisplayen.
När bilen inte går att använda
Perioder när bilen inte kan användas medan batteriet frånkopplat är
inte inräknade.
I sådana fall, låt tidsberoende underhållsåtgärder, t.ex. bromsvätskan
och, i förekommande fall, motorolja
och mikrofilter/aktiverade kolfilter
uppdateras av en Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

5
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Underhållssystemet indikerar vilka
underhållsåtgärder som krävs och
bidrar därmed till att upprätthålla
vägsäkerheten och bilens driftsäkerhet.

Princip
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Underhållshistorik

Komplett information om service och underhåll finns i ”Service & Garanti” i bilhandlingarna.

Underhåll och reparationer
Låt en Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning utföra underhåll
och reparationsarbeten.
Underhåll registreras
Underhållsarbetet som utförs registreras i underhållshistoriken samt i
fordonsdata. På samma sätt som en
servicebok utgör registreringarna
bevis på regelbundet underhåll.
Displayer
Underhåll som registreras visas på
informationsdisplayen, se sidan
159.

Schemalagt underhåll
(gäller Europa)
Regelbundet underhåll bör utföras
vid angivna intervall enligt serviceschemat.
Komplett information om service och underhåll finns i ”Service & Garanti” i bilhandlingarna.

Schemalagt underhåll
(gäller Australien)
Regelbundet underhåll bör utföras
vid angivna intervall enligt serviceschemat.

Regelbundet underhåll
(utom Europa och
Australien)
 Regelbundet underhåll bör utföras vid angivna intervall enligt
serviceschemat.
Intervallen för det regelbundna underhållet avgörs med hjälp av vägmätarställningen eller tiden, vilket som kommer först enligt serviceschemat.
Underhåll efter den sista perioden bör
utföras med samma intervall.

 Vem ska utföra underhållsservice?
Det bästa är naturligtvis att du vänder
dig till din Toyota-återförsäljare för service såväl som för andra kontroller och reparationer.
Toyotas tekniker är välutbildade specialister som alltid har tillgång till senaste
serviceinformation genom tekniska bulletiner, servicetips och interna utbildningsprogram. De vet exakt hur servicearbetet skall utföras på en Toyota innan
de börjar arbeta med din bil, istället för
att börja lära sig under tiden som de arbetar med den. Är det inte det självklara
valet?
Din Toyota-återförsäljare har investerat
mycket i specialverktyg för Toyota och
även i serviceutrustning som är särskilt
anpassad för Toyota. Det hjälper teknikerna att göra ett bättre arbete till lägre
kostnad.

5-1. MOBILITET
Serviceavdelningen på din Toyota-verkstad utför alla moment enligt serviceschemat på din bil, noggrant och till rätt
pris.
Gummislangar (för kyl- och värmesystem samt broms- och bränslesystem)
ska kontrolleras av en utbildad tekniker
enligt Toyotas serviceschema.
Gummislangar är särskilt viktiga underhållsdetaljer. Byt dåliga eller skadade
slangar omedelbart. Tänk på att gummislangar åldras, vilket kan leda till att
de sväller, försvagas eller spricker.

Gäller Australien/
Nya Zeeland: underhåll
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Säkerhetsinformation
OBSERVERA
Felaktig användning av OBD-uttaget
för omborddiagnos kan leda till funktionsstörningar i bilen. Risk för materiell skada. Låt endast en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer och
utrustning utföra underhållsarbete
som omfattar OBS-uttaget för
omborddiagnos. Bara enheter som
har testats och befunnits säkra för
användning med OBD-uttaget för
omborddiagnos får anslutas.

Läge

Inget underhållsarbete, förutom det
normala underhållet, krävs för att
hålla din bils avgasnivåer inom de
avsedda gränserna.

5
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Uttag för omborddiagnos
OBD
Allmänt
Anordningar som är anslutna till
OBD-uttaget utlöser larmsystemet
när bilen är låst. Ta bort alla anordningar som är anslutna till OBD-uttaget innan du låser bilen.

OBD-uttaget för kontroll av utsläppsrelevanta komponenter är placerat
på förarsidan.
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Avgasutsläpp
• Varningslampan blinkar:
En funktionsstörning har
uppstått i motorn som kan
skada katalysatorn. Låt
kontrollera bilen snarast
möjligt.
• Varningslampan är tänd:
Avgasutsläppen har försämrats. Låt kontrollera
bilen snarast möjligt.

Återvinning
Biltillverkaren rekommenderar att bilen lämnas in till ett av tillverkaren
utsett mottagningsställe när bilen
har kommit till slutet av sin livscykel.
Bestämmelser beträffande återvinning av uttjänta bilar kan variera från
land till land. Ytterligare information
kan inhämtas hos en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer.
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Regelbundet underhåll (utom Europa och Australien)
Utför service enligt följande serviceschema:

Underhållsbehov enligt schema
Din bil behöver underhållas enligt det normala underhållsschemat.

Underhållsschema (gäller inte Korea, Mexiko, Sydafrika,
Ryssland och Turkiet)
Underhållspunkter:
K = Kontrollera, åtgärda eller byt vid behov
B = Byt, ändra eller smörj
SERVICEINTERVALL:

x 1 000
km

12

x 1 000
miles

7,2 14,4 21,6 28,8

24

36

48

60
36

72

84

96

MÅNADER

43,2 50,4 57,6

HUVUDSAKLIGA MOTORDELAR
Motorolja
1 (inklusive oljefilter)
<<Se information.>>

B

B

B

B

B

B

B

B

12

TÄNDSYSTEM
2 Tändstift

B

B

B

B

24

B

B

B

24

BRÄNSLE- OCH AVGASSYSTEM
3 Luftfilter

B

CHASSI OCH KAROSS
4 Bromsbelägg

Byte när bromsvarningslampan visas.

5 Bromsvätska

Första byte vid 36 månader, därefter byte vid varje
24 månader.

Signalhorn,
6 helljusblink och
varningsblinkers

K

-

K

48

5
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(Vägmätarställning eller månader, det som
kommer först)

MÄTARSTÄLLNING
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SERVICEINTERVALL:
(Vägmätarställning eller månader, det som
kommer först)

MÄTARSTÄLLNING
x 1 000
km

12

x 1 000
miles

7,2 14,4 21,6 28,8

24

36

48

60
36

72

84

96

MÅNADER

43,2 50,4 57,6

7 Kupébelysning

K

K

48

8 Fläkt

K

K

48

9 Belysning

K

K

48

10 Säkerhetsbälten

K

K

48

11

Vindrutetorkare och
spolare

K

K

48

12

Däckinställningar i
mittdisplayen (CID)

K

K

48

13

Däck (nödhjul, i
förekommande fall)

K

K

48

14 Punkteringssats

K

K

48

Varningstriangel,
15 reflexväst och
förstahjälpen-sats

K

K

48

Spolarvätska till
16 vindrutespolarsystem
et

K

K

48

Kylvätskenivå och
17 kylvätskans
sammansättning

K

K

48

18 Bromsrör och slangar

K

K

48

Underredet och alla
19 övriga synliga
komponenter

K

K

48

20 Ratt och styrleder

K

K

48

K

K

48

B

24

21

Vägsäkerhet och
provkörning

22 Mikrofilter

B

B

B
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OBS:
Byt både motorolja och oljefilter när oljevarningslampan visas, även om
12 månader inte har gått eller om du har kört mindre än 12 000 km sedan
senaste oljebyte.

Underhållsschema (gäller Korea, Mexiko och Sydafrika)
Underhållspunkter:
K = Kontrollera, åtgärda eller byt vid behov
B = Byt, ändra eller smörj
SERVICEINTERVALL:
(Vägmätarställning eller månader, det som kommer först)

MÄTARSTÄLLNING
x 1 000
km

20

40

60

80

100

120

x 1 000
miles

12

24

36

48

60

72

MÅNADER

HUVUDSAKLIGA MOTORDELAR
B

5
B

B

B

B

B

18

B

B

54

B

B

54

TÄNDSYSTEM
2

Tändstift

BRÄNSLE- OCH AVGASSYSTEM
3

Luftfilter

CHASSI OCH KAROSS
4

Bromsbelägg

Byte när bromsvarningslampan visas.

5

Bromsvätska

Första byte vid 36 månader, därefter byte vid varje
24 månader.

6

Signalhorn, helljusblink
och varningsblinkers

K

K

36

7

Kupébelysning

K

K

36

8

Fläkt

K

K

36

9

Belysning

K

K

36

K

K

36

10 Säkerhetsbälten

-

MOBILITET

1

Motorolja
(inklusive oljefilter)
<<Se information.>>
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SERVICEINTERVALL:
(Vägmätarställning eller månader, det som kommer först)

MÄTARSTÄLLNING
x 1 000
km

20

40

60

80

100

120

x 1 000
miles

12

24

36

48

60

72

MÅNADER

11

Vindrutetorkare och
spolare

K

K

36

12

Däckinställningar i
mittdisplayen (CID)

K

K

36

13

Däck (nödhjul, i
förekommande fall)

K

K

36

14 Punkteringssats

K

K

36

Varningstriangel,
15 reflexväst och
förstahjälpen-sats

K

K

36

K

K

36

Kylvätskenivå och
17 kylvätskans
sammansättning

K

K

36

18 Bromsrör och slangar

K

Underredet och alla
19 övriga synliga
komponenter

K

K

36

20 Ratt och styrleder

K

K

36

Vägsäkerhet och
provkörning

K

K

36

B

18

16

21

Spolarvätska till vindrutespolarsystemet

22 Mikrofilter

B

B

B

K

B

B

36

OBS:
Byt både motorolja och oljefilter när motoroljevarningen tänds, även om
18 månader inte har gått eller om du har kört mindre än 20 000 km sedan
senaste oljebyte.
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Underhållsschema (gäller Ryssland och Turkiet)
Underhållspunkter:
K = Kontrollera, åtgärda eller byt vid behov
B = Byt, ändra eller smörj
SERVICEINTERVALL:

x 1 000
km

15

30

45

60

75

90

x 1 000
miles

9

18

27

36

45

54

B

B

B

B

B

18

B

54

5

72
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(Vägmätarställning eller månader, det som kommer först)

MÄTARSTÄLLNING
MÅNADER

HUVUDSAKLIGA MOTORDELAR
1

Motorolja
(inklusive oljefilter)
<<Se information.>>

B

TÄNDSYSTEM
2

Tändstift

B

BRÄNSLE- OCH AVGASSYSTEM
3

Luftfilter

B

CHASSI OCH KAROSS
4

Bromsbelägg

Byte när bromsvarningslampan visas.

5

Bromsvätska

Första byte vid 36 månader, därefter byte vid varje
24 månader.

6

Signalhorn, helljusblink
och varningsblinkers

K

K

36

7

Kupébelysning

K

K

36

8

Fläkt

K

K

36

9

Belysning

K

K

36

K

K

36

10 Säkerhetsbälten

-

11

Vindrutetorkare och
spolare

K

K

36

12

Däckinställningar i
mittdisplayen (CID)

K

K

36
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SERVICEINTERVALL:
(Vägmätarställning eller månader, det som kommer först)
13

MÄTARSTÄLLNING
x 1 000
km

15

30

45

60

75

90

x 1 000
miles

9

18

27

36

45

54

Däck (nödhjul, i
förekommande fall)

MÅNADER

K

K

36

14 Punkteringssats

K

K

36

Varningstriangel,
15 reflexväst och
förstahjälpen-sats

K

K

36

K

K

36

Kylvätskenivå och
17 kylvätskans
sammansättning

K

K

36

18 Bromsrör och slangar

K

Underredet och alla
19 övriga synliga
komponenter

K

K

36

20 Ratt och styrleder

K

K

36

Vägsäkerhet och
provkörning

K

K

36

B

36

16

21

Spolarvätska till vindrutespolarsystemet

22 Mikrofilter

B

K

B

36

OBS:
Byt både motorolja och oljefilter när motoroljevarningen tänds, även om 18
månader inte har gått eller om du har kört mindre än 15 000 km sedan
senaste oljebyte.
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Byta delar
Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.
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Torkarblad
Säkerhetsinformation
OBSERVERA
Vindrutan kan skadas om en torkare
faller ner på den utan att torkarbladet
är monterat. Risk för materiell skada.
Håll torkaren med ett stadigt tag när
du byter torkarblad. Fäll inte in och slå
inte på vindrutetorkaren utan att ett
torkarblad är monterat.

OBSERVERA
Om vindrutetorkarna är utfällda från
vindrutan kan de fastna när motorhuven öppnas. Risk för materiell skada.
Innan motorhuven öppnas ska du se
till att torkare och torkarblad ligger på
vindrutan.

Bilens verktygssats

1 Byt torkarblad genom att flytta
vindrutetorkarna till utfällt läge,
se sidan 142.
2 Lyft upp torkarna från vindrutan.

Bilens verktygssats är placerad på
höger sida i bagagerummet, under
ett lock.
Lås upp locket på höger sidoklädsel,
pil 1, och öppna, pil 2.

MOBILITET

Byta vindrutetorkarens
torkarblad

5
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3 Tryck på knappen, pil 1, och dra
ur torkarbladet, pil 2.

Säkerhetsinformation
VARNING
Koncentrerat laserljus kan irritera
ögats näthinna eller orsaka långvariga skador på den. Det finns risk för
skador. Biltillverkaren rekommenderar
att motorolja ska bytas av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer
och utrustning.

4 Sätt in det nya torkarbladet och
tryck in det i hållaren så långt det
går.
5 Fäll in vindrutetorkarna.

Glödlampor och lampor

VARNING
Starkt ljussken kan irritera ögats näthinna. Det finns risk för skador. Titta
aldrig direkt in i strålkastarna eller
andra ljuskällor. Ta inte bort skyddsglaset från LED-ljusen.

Strålkastarglas
Allmänt
Lampor och glödlampor är en väsentlig del av säker körning.
Alla strålkastare och andra ljuskällor
använder LED- eller laserteknologi.
Vissa utrustningsversioner använder lysdioder bakom skyddsglas
som ljuskälla. Dessa lysdioder liknar
konventionella lasrar och klassas
enligt lagstiftning som lysdioder av
Klass 1.
Om fel uppstår rekommenderar biltillverkaren att de arbeten som krävs
ska utföras av en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer.

I svalt eller fuktigt väder kan strålkastarglaset imma igen på insidan.
När du kör med strålkastarna tända
försvinner kondensen efter en kort
stund. Strålkastarglaset behöver inte
bytas.
Om fukt ansamlas ofta, t.ex. om
droppar bildas i strålkastaren trots
att de är tända ska du se till att strålkastarna kontrolleras.
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Bilens batteri
Allmänt
Batteriet är underhållsfritt.
Ytterligare information om batteriet
kan erhållas från en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Vid byte av batteri
Det installerade batteriet är speciellt
avsett för denna bil. Om ett olämpligt batteri används begränsas eventuellt Stopp- och Startsystemet för
att skydda batteriet. Batteriet kan
dessutom försämras fortare är normalt och motorn kan eventuellt inte
startas om. Kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

Säkerhetsinformation
VARNING
Bilbatterier som klassas som olämpliga kan skada system eller leda till att
funktioner inte längre kan utföras. Det
kan medföra risk för kroppsskada eller
materiell skada. Använd enbart bilbatterier som biltillverkaren har klassat
som lämpliga.

Uppladdning av batteriet
Allmänt
Se till att batteriet är tillräckligt laddat
så att det varar under hela dess livslängd.
Batteriet kan behöva laddas upp i
följande fall:

5

 Om du ofta kör korta turer.
 Om bilen inte används på över en
månad.
Säkerhetsinformation
OBSERVERA
Batteriladdare för bilbatteriet drivs
eventuellt med högspänning och hög
strömstyrka vilket kan överbelasta eller
skada 12V-nätverket i bilen. Risk för
materiell skada. Anslut bilbatteriets
batteriladdare endast till uttaget för anslutning av startkablar i motorrummet.

Anslutning av startkablar
Ladda bara upp batteriet via startkabelanslutningarna, se sidan 343, i
motorrummet och med motorn avstängd.

MOBILITET

Biltillverkaren rekommenderar att
batteriet, efter byte, registreras till bilen av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer och utrustning. När
batteriet har registrerats igen blir alla
komfortfunktioner tillgängliga utan
begränsning, och all fordonsinformation som hänför sig till komfortfunktionerna visas inte längre.
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Batteriladdare
Batteriladdare som specialutvecklats för din bil och som är lämpliga
för nätverket i bilen kan erhållas från
en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
Elavbrott
Efter ett elavbrott behöver viss utrustning återställas, individuella inställningar kan även behöva uppdateras, t.ex.:

Säkringar
Säkerhetsinformation
VARNING
Felaktiga eller lagade säkringar kan
överbelasta elektriska ledningar och
komponenter. Brandfara! Säkringar
får varken lagas eller bytas mot säkringar med annan färg eller annat
amperetal.

Åtkomst till säkringar
Säkringarna är placerade bakom ett
lock på bagagerummets högra sida.

 Minnesfunktionen: spara positionerna på nytt.
 Tid: uppdatering
 Datum: uppdatering
Avyttring av den gamla
batteriet
Gamla batterier kan avyttras hos en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad eller
annan verkstad med motsvarande kvalifikationer,
eller lämna in dem på en
godkänd uppsamlingsplats.

Batterier som innehåller batterisyra
ska transporteras och lagras i upprätt läge. Skydda batterierna från att
välta under transport.

Lås upp locket på höger sidoklädsel,
pil 1, och öppna, pil 2.
Byta säkringar
Biltillverkaren rekommenderar att
säkringar ska bytas av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.
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Information om säkringar
 BDC

 Fram
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 Bak
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F36, F63
F206, F244, F271

F3, F254

F20, F21
F3 , F4 0 , F204
F3
F1 1 8

F4, F5, F6, F244

F2

F4
F2
F70
F4 8 , F5 2 , F269

F7 5

F2, F29
F2

F203, F206, F209,
F271

F1, F59, F60, F76,
F204, F208, F209,
F255

F1, F3, F39

F36, F61, F62,
F67, F68, F71
F1 , F5 7 , F210

F2 1 5 , F2 17

F1, F32, F59,
F212, F214, F215,
F216, F217, F218,
F220

F5 9

F214
F25, F39
F252
F32, F70, F209

F4
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Symbol

Innebörd
VSC Antisladdsystem

Parkeringsbroms

Luftkonditionering
Avlägsnar frost och imma
från vindrutan
Fläktmotor, ventilation i
kupén
Eluppvärmning av bakrutan

Symbol
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Innebörd
Extra batteri: Dubbelt ackumulatorsystem (DAS)
Elektronik till bränslepumpstyrning, detektering av naturligt vakuumläckage, gasgenerator till batteriets säkerhetsterminal, fjärrkontrollmottagare
Elfönsterhiss
Värme- och luftkonditioneringssystem
Bilens diagnosuttag (gränssnitt)

Stolvärme
Belysning i bagagerummet

5

Sätesinställning

Krocksäkerhetsmodul
Vertikal dynamisk plattform
Rattmonterade reglage, belysningsreglage, rattmonterade ljudreglage

Vertikal dynamisk plattform

HiFi-förstärkare, videomodul
TV

Monokamera (Kafas)

Backspegel

Huvudenhet

Takfunktionscenter, elektronik till ytterdörrhandtag

Aktivt ljud-design

USB-hubbar
Instrumentgrupp

Body Domain Controller

MOBILITET

Vertikal dynamisk plattform
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Symbol

Innebörd

Assistans vid haveri

Controller (Toyota Supra
Command)

Utrustning i bilen

Elektrisk fläkt (luftkylning),
kontrollerad differentialspärr
12V-uttag, cigarettändare

Belysning i bagagerummet
Dörrlås, elektronik till ytterdörrhandtag, telematisk kommunikationsenhet
Elektronisk växellådsstyrning
Telematisk kommunikationsenhet, elektronik till ytterdörrhandtag
Elektrisk fläkt, bakre strömfördelare
Motorstyrning
Rattmonterade reglage, belysningsreglage, säkringsdosa/elcentral (BDC)
Kontrollpaneler på mittkonsol, belysning i handskfack,
kupébelysning, solskyddsbelysning, backspegel, växelväljare
Telematisk kommunikationsenhet, elektronik till ytterdörrhandtag på passagerarsidan
Huvudreglage till fönsterhissar på förardörr, backspegel

I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade i
din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet.
Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ tillämpliga lagar och regelverk vid användning av motsvarande funktioner
och system.

Om en funktionsstörning
uppstår under körning
VARNING
Om en funktionsstörning uppstår
under körning ska du omedelbart
stanna bilen på en säker plats.
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VARNING
Om en varningslampa tänds eller blinkar, eller om ett varningsmeddelande
visas ska du omedelbart stanna bilen
på en säker plats. Öppna inte motorhuven för att kontrollera motorn. Den
heta ångan kan orsaka svåra skador
och brännsår. Om ett varningsmeddelande visas ska du utföra nödvändiga
åtgärder enligt meddelandet som
visas eller beskrivningen i bilens
instruktionsbok.

VARNING
Om du hör ett högt ljud eller känner
av en stöt under bilen när du kör ska
du omedelbart stanna på en säker
plats.
När du har stannat bilen på en säker
plats ska du kontrollera om någon
bromsvätska, olja eller annan vätska
läcker ut under bilen. Om vätskeläckage har uppstått ska du omedelbart
sluta köra bilen och låta den kontrolleras av en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer.

VARNING

Broms- och bränslerör löper under
golvet på bilen. Om något av dessa
rör är skadat kan bromsarna upphöra
att fungera, eller läckande bränsle
kan antändas och orsaka brand.

VARNING
Om motorn skulle stanna under körning tänds ett antal varningslampor.
Beroende på bilens specifikationer
kan servobromssystemet och servostyrningen upphöra att fungera.
I sådant fall kan bromskraften reduceras och ratten blir svårare att vrida.
Trots att bromsarnas funktion och
styrningsfunktionen inte är helt borta
krävs starkare än normal ansträngning att använda dem. Stanna bilen
på en säker plats snarast möjligt.

5
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Dessa varningsmeddelanden indikerar att en funktionsstörning har uppstått i ett system eller en funktion i
bilen. Om du fortsätter att köra bilen
kan motorn plötsligt stanna vilket kan
leda till en olycka. Dessutom, även
om inga varningslampor är tända eller
inga meddelanden visas, om inga
onormala ljud, lukter eller vibrationer
detekteras, eller om motorn plötsligt
stannar, ska du inte öppna motorhuven för att kontrollera motorn utan
kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer.
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VARNING
Om ett däck har punkterats eller brustit under körning ska du hålla ratten i
ett fast grepp, långsamt sakta ner och
stanna bilen på en säker plats. Undvik
häftiga inbromsningar och rattvridningar eftersom du kan förlora
kontrollen över bilen. Sänk farten
gradvis och stanna bilen på en säker
plats.

Om du har varit inblandad
i en kollision

Om du har varit inblandad i en kollision ska du utföra följande:

l Modeller med säkerhetsdäck
Eftersom sidoväggarna på säkerhetsdäck är särskilt styva kan det vara
svårt att känna om ett däck punkteras
eller om däcktrycket plötsligt sjunker.
Det kan också vara svårt att se om ett
däck har blivit platt eller om
däcktrycket är lågt.
Om däcktryckvarningslampan tänds
ska du, utan plötslig inbromsning eller
häftiga rattrörelser, minska hastigheten till 80 km/tim eller lägre, varsamt
stanna bilen på en säker plats och
kontrollera skicket i varje däck För
uppgifter om hur däckens skick kontrolleras, se sidan 278. Om ett däck är
skadat ska du kontakta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer och
utrustning för assistans.
Varningsindikatorn i däcktryckövervakningssystemet tänds eventuellt
inte om däcktrycket sjunker snabbt,
t.ex. om ett däck exploderar.

1 Lämna bilen genast och förflytta
dig till en säker plats för att undvika sekundära kollisioner. Stäng
av motorn med stop/start-knappen för att hindra att bilen fattar
eld. Om krockkuddarna har lösts
ut kan delar i krockkuddesystemet bli extremt heta. Undvik att
röra vid sådana delar med händerna eller med någon del av
kroppen.
2 Om någon har blivit skadad ska
du kontakta räddningstjänsten
och begära assistans. Om personen inte har några synliga utvändiga skador men kan ha fått
huvudskador ska luftvägarna hållas öppna medan personen flyttas så lite som möjligt. Om det
finns risk för att bilen kan utsättas
för en sekundär kollision ska den
skadade personen flyttas till en
säker plats i så horisontellt läge
som möjligt.
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Varningsblinkers

Knappen är placerad på mittkonsolen.

Varningstriangel
1 Lås upp kåpan, pil 1, och fäll ut
den, pil 2.
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2 Ta fram varningstriangeln.

Toyota Eurocare
vägassistans
Princip
Toyota Eurocare vägassistans kan
kontaktas om du behöver hjälp i
händelse av bilhaveri.

I händelse av haveri kan data om bilens tillstånd överföras till Toyota Eurocare vägassistans. Funktionsstörningar kan eventuellt åtgärdas direkt.
Kontakt med Toyota Eurocare vägassistans kan även göras via fordonsinformationen, se sidan 153.
Användningsvillkor
 Aktiverat avtal med Toyota Supra
Connect
 Mobil täckning
 Viloläge är aktiverat.

MOBILITET

Allmänt

5
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Initiera Toyota Eurocare
vägassistans

Översikt

Via Toyota Supra Command:
1 ”Connected Serv.”
2 ”Toyota Supra Assistance”
3 ”Roadside assistance”
En röstanslutning etableras.

Nödanrop
(gäller inte Ryssland)

SOS-knapp

Lagstadgat nödanrop
Användningsvillkor
Princip
Systemet kan användas till att automatiskt eller manuellt utlösa ett nödanrop i nödsituationer.
Allmänt
Tryck endast på SOS-knappen i en
nödsituation.
Nödanropet upprättar anslutning till
ett gemensamt larmnummer.
Detta är beroende av faktorer som
mobiltelefonens specifika nätverk
och nationella bestämmelser.
Nödanropet genomförs via SIM-kortet som är integrerat i bilen som inte
kan stängas av.
Av tekniska skäl är det inte alltid
möjligt att genomföra ett nödanrop i
mycket svåra förhållanden.

 Viloläget är aktiverat.
 Nödanropssystemet är funktionellt.
 Om bilen är utrustad med automatiskt nödanrop: SIM-kortet som
är integrerat i bilen är aktiverat.
Automatisk utlösning
Under vissa förhållanden, t.ex. om
krockkuddarna utlöses, kan nödanropet genomföras automatiskt omedelbart efter en olycka av motsvarande allvarlighet. Automatisk utlösning av nödanrop påverkas inte om
SOS-knappen trycks in.
Manuell utlösning
1 Tryck på skyddslocket.
2 Håll SOS-knappen intryckt tills
lysdioden i knappen tänds med
grönt ljus.
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 Lysdioden (LED) är tänd med
grönt ljus när nödanropet har aktiverats.
Om begäran om att avbryta visas på instrumentdisplayen kan nödanropet avbrytas.
Om situationen medger ska du vänta i
bilen tills röstkontakt har upprättas.

 Lysdioden blinkar med grönt sken
när anslutningen till larmnumret
har upprättats.
I händelse av nödanrop överförs information till det allmänna samordningscentret i syfte att bedöma vilka räddningsåtgärder som behövs. Sådan information kan exempelvis innehålla bilens
aktuella position, om den kan fastställas.
Information om överföring och lagring av
information, se sidan 12.

Det allmänna samordningscentret
avslutar nödanropet.
Funktionsstörning
Nödanropsfunktionen kan vara nedsatt.
LED i nödanropsknappen tänds i cirka 30 sekunder Fordonsinformation
visas.
Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer utföra en kontroll.

Automatiskt nödanrop
Princip
Systemet kan användas till att automatiskt eller manuellt utlösa ett nödanrop i nödsituationer.
Allmänt
Tryck endast på SOS-knappen i en
nödsituation.
Det automatiska nödanropssystemet upprättar en anslutning till
Toyota Eurocare larmcentral.
Även om nödanrop genom Toyota
Eurocare larmcentral inte kan genomföras kan ett nödanrop i vissa
fall ändå upprättas till det gemensamma larmnumret. Detta är beroende av faktorer som mobiltelefonens specifika nätverk och nationella bestämmelser.
I mycket svåra förhållanden kan det
av tekniska skäl inte alltid vara möjligt att genomföra nödanrop.

5
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Även om det allmänna samordningscentret inte längre hörs i högtalaren kan det
allmänna samordningscentret eventuellt
höra dig när du talar.

337

338

5-1. MOBILITET

Översikt

Manuell utlösning
1 Tryck på skyddslocket.
2 Håll SOS-knappen intryckt tills
lysdioden i knappen tänds med
grönt ljus.
 Lysdioden (LED) är tänd med
grönt ljus när nödanropet har aktiverats.

SOS-knapp

Användningsvillkor
 Viloläget aktiveras.
 Aktiverat avtal med Toyota Supra
Connect
 Nödanropssystemet är funktionellt.
 SIM-kortet som är integrerat i bilen är aktiverat.
Automatisk utlösning
Under vissa förhållanden, t.ex. om
krockkuddarna utlöses, kan nödanropet genomföras automatiskt omedelbart efter en olycka av motsvarande allvarlighet. Automatisk utlösning av nödanrop påverkas inte om
SOS-knappen trycks in.

Om begäran om att avbryta visas på instrumentdisplayen kan nödanropet avbrytas.
Om situationen medger ska du vänta i
bilen tills röstkontakt har upprättas.

 Lysdioden blinkar med grönt sken
när anslutningen till larmnumret
har upprättats.
När ett nödanrop skickas via Toyota Eurocare larmcentral, skickas information
till Toyota Eurocare larmcentral, i syfte
att bedöma vilka räddningsåtgärder som
behövs. Sådan information kan exempelvis innehålla bilens aktuella position,
om den kan fastställas.
Om frågor som ställs av Toyota Eurocare larmcentral inte besvaras påbörjas
räddningsåtgärder automatiskt.
Även om Toyota Eurocare larmcentral
inte längre hörs i högtalarna kan Toyota
Eurocare larmcentral eventuellt fortfarande höra dig när du talar.

Toyota Eurocare larmcentral avslutar nödanropet.
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Nödanrop (gäller Ryssland)
Lagstadgat nödanrop
Princip
Systemet kan användas till att automatiskt eller manuellt utlösa ett nödanrop i nödsituationer.
Allmänt

Försäljare, tillverkare och importörer
av bilen tar inget ansvar för eventuella funktionsstörningar i det automatiska nödanropssystemet eller
den automatiska SOS-funktionen
om sådana funktionsstörningar orsakas av brister hos operatören av
det nationella automatiska informationssystemet, infrastrukturen i det
nationella nödanropssystemet eller
operatören av telekommunikationsnätverket, genom kundens felaktiga
användning av det automatiska nödanropssystemet eller den automatiska SOS-funktionen, eller av andra
faktorer utanför försäljarens, tillverkarens eller importörens kontroll.

I enlighet med gällande lag kan varken det automatiska nödanropssystemet eller den automatiska SOSfunktionen inaktiveras.
Tryck endast på SOS-knappen i en
nödsituation.
Nödanropet upprättar anslutning till
ett gemensamt larmnummer.
Detta är beroende av faktorer som
mobiltelefonens specifika nätverk
och nationella bestämmelser.
Nödanropet genomförs via SIM-kortet som är integrerat i bilen som inte
kan stängas av.
I mycket svåra förhållanden kan det
av tekniska skäl inte alltid vara möjligt att genomföra nödanrop.
5
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I enlighet med gällande lagstiftning
är bilen utrustad med ett automatiskt
system för nödanrop eller en automatisk SOS-funktion med automatisk aktiveringsfunktion som använder det nationella automatiska informationssystemet eller det direkta
nationella nödanropsnumret beroende på landet där det används.
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SOS-knapp

Användningsvillkor
 Viloläget aktiveras.
 Nödanropssystemet är funktionellt.
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Automatisk utlösning
Under vissa förhållanden, t.ex. om
krockkuddarna utlöses, kan nödanropet genomföras automatiskt omedelbart efter en olycka av motsvarande allvarlighet. Automatisk utlösning av nödanrop påverkas inte om
SOS-knappen trycks in.
Manuell utlösning
Om ett nödanrop utlöses ställs signaltoner och ljudkällor in på ljudlöst
läge, t.ex. parkeringssensorer.
1 Tryck på skyddslocket.
2 Håll SOS-knappen intryckt tills
lysdioden i knappen tänds med
grönt ljus.
 Lysdioden (LED) är tänd med
grönt ljus när nödanropet har aktiverats.
Om begäran om att avbryta visas på instrumentdisplayen kan nödanropet avbrytas.
Om situationen medger ska du vänta i
bilen tills röstkontakt har upprätt.

 Lysdioden blinkar med grönt sken
när anslutningen till larmnumret
har upprättats.
I händelse av nödanrop överförs information till det allmänna samordningscentret i syfte att bedöma vilka räddningsåtgärder som behövs. Sådan information kan exempelvis innehålla bilens
aktuella position, om den kan fastställas.

Även om det allmänna samordningscentret inte längre hörs i högtalaren kan det
allmänna samordningscentret eventuellt
höra dig när du talar.

Det allmänna samordningscentret
avslutar nödanropet.
Driftberedskap
När bilens körklara läge är aktiverat
tänds lysdioden i nödanropsknappen i cirka 2 sekunder för att indikera att nödanropssystemet är klart för
användning.
Kontroll av driftberedskap
n Allmänt

Nödanropssystemets driftberedskap
kan kontrolleras. Inga andra funktioner får aktiveras under kontrollen.
Följ eventuellt ytterligare anvisningar om proceduren i bilens högtalare,
i förekommande fall.
Funktionerna i Toyota Supra Connect är eventuellt inte tillgängliga under en viss tid efter kontrollen.
n Krav

 Bilen är stillastående i minst
1 minut.
 Parkerat läge är aktiverat.
 Inga andra tjänster är aktiva.
 Halvljuset är avstängt i reglageläge.
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n Använda

strålkastaromkopplaren
Strålkastarnas halvljus får inte vara
tända, t.ex. genom den automatiska
inställningen av strålkastarna. Se
därför till att det är tillräckligt ljust där
kontrollen ska utföras.
1 Strålkastaromkopplare, vrid från
inställning
2 Tryck på SOS-knappen . Komponenterna i systemet, t.ex. mikrofonen, kontrolleras i specifik ordningsföljd.
 LED i SOS-knappen tänds en
kort stund; systemet är funktionellt.
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Systemets självtestfunktion har startat; följ anvisningarna på informationsdisplayen.
Om systemet inte kunde kontrolleras på rätt sätt ska driftberedskapen
kontrolleras en gång till med ändrade förhållanden.
Om nödanropet ändå inte kan genomföras efter förnyad kontroll ska
du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.
Funktionsstörning
Nödanropsfunktionen kan vara nedsatt.

Om nödanropet ändå inte kan genomföras efter förnyad kontroll ska
du låta en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer och utrustning kontrollera systemet.

Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer utföra en kontroll.

n Via Toyota Supra Command

1 ”My vehicle”
2

Tryck på knappen.

3 ”Emergency call test”
4 ”Start emergency call test”
5 ”Start system test”

LED i nödanropsknappen tänds i cirka 30 sekunder. Fordonsinformation
visas.

Brandsläckare
Princip
Brandsläckaren kan användas till att
släcka brand i bilen.

5
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 LED i SOS-knappen blinkar; systemet kunde inte kontrolleras.
Kontrollera driftberedskapen en
gång till med ändrade förhållanden.
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Översikt

Använda brandsläckaren
För att använda brandsläckaren, följ
tillverkarens anvisningar som anges
på brandsläckaren samt den information som medföljde brandsläckaren.
Förvara brandsläckaren
1 Sätt in brandsläckaren i hållaren.
2 Haka fast låsspännena och tillslut dem.
Underhåll och påfyllning

Säkerhetsinformation
VARNING
Felaktig användning av brandsläckaren kan orsaka skada. Det finns risk
för skador. Läs nedanstående information när du ska använda brandsläckaren.
l Andas inte in släckmedlet. Om
släckmedel har andats in ska personen flyttas ut i friska luften. Om
personen har svårt att andas ska
läkare kontaktas omedelbart.

l Se till att släckmedlet inte kommer i

kontakt med huden. Långvarig kontakt med släckmedel kan orsaka
uttorkning av huden.

l Se till att släckmedlet inte kommer i
kontakt med ögonen. Om det kommer i kontakt med ögonen ska de
omedelbart sköljas med rikligt med
vatten. Om besvären kvarstår ska
läkare kontaktas.

Ta fram brandsläckaren
Öppna remmens låsspännen.

Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer kontrollera brandsläckaren vartannat år.
Notera nästa underhållsdatum för
brandsläckaren.
Sätt tillbaka brandsläckaren när den
har använts, eller fyll på den.

Starthjälp
Allmänt
Om bilbatteriet är urladdat kan motorn startas från ett annat fordons
batteri med två startkablar. Endast
startkablar med isolerande elektronikskydd får användas.
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Säkerhetsinformation
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Anslutning av startkablar

VARNING
Om strömförande komponenter vidrörs kan det leda till en elektrisk stöt.
Risk för svåra eller livshotande skador. Rör inte några komponenter som
kan vara strömförande.

VARNING
Om startkablar ansluts i fel ordningsföljd kan gnistor uppstå. Det finns risk
för skador. Följ den korrekta ordningsföljden för anslutning av startkablarna.

Startkabelanslutningen i motorrummet fungerar som batteriets pluspol.
Öppna locket till startkabelanslutningen.

OBSERVERA
Kontakt mellan karossen på de två
fordonen kan leda till kortslutning
under starthjälpen. Risk för materiell
skada. Se till att ingen kontakt föreligger mellan karosserna.

5

1 Kontrollera att batteriet i det andra fordonet visar 12 volt. Information om spänning finns på
batteriet.
2 Stäng av motorn på det andra
fordonet.
3 Stäng av alla strömförbrukande
enheter i båda fordonen.

En särskild anslutning på karossen
fungerar som batteriets minuspol.
Ansluta kablarna
Före start, stäng av alla strömförbrukande enheter som inte behövs,
t.ex. radion, på båda fordonen.
1 Öppna locket till startkabelanslutningen.
2 Anslut en klämma på den positiva (+) startkabeln till batteriets
pluspol eller motsvarande startkabelanslutning på det andra fordonet.

MOBILITET

Förberedelser
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3 Anslut den andra klämman till
batteriets pluspol eller till motsvarande startkabelanslutning på bilen som ska startas.
4 Anslut en klämma på den negativa (–) startkabeln till batteriets
minuspol eller till motsvarande
motor- eller jordanslutning på det
andra fordonet.
5 Anslut den andra klämman på
batteriets minuspol eller till motsvarande motor- eller jordanslutning på bilen som ska startas.

Bogserstart och bärgning
Säkerhetsinformation
VARNING
På grund av begränsningar i systemet
kommer de separata funktionerna
eventuellt inte att fungera på rätt sätt
vid bogserstart/bärgning när Toyota
Supra Safety Systems är aktiverade.
Olycksrisk! Stäng av alla system i
Toyota Supra Safety Systems före
bogserstart/bärgning.

Automatväxellåda:
transport av bilen

Starta motorn
Använd inga sprayprodukter som
säljs som starthjälp.
1 Starta motorn på det andra fordonet och låt den gå ett par minuter
på något förhöjt tomgångsvarvtal.
2 Starta motorn på normalt sätt på
bilen som ska startas.
Om ett första försök att starta motorn
misslyckas, vänta några minuter till det
urladdade batteriet kan laddats upp något.

3 Låt båda motorerna vara igång i
några minuter.
4 Lossa startkablarna i motsatt
ordningsföljd till hur de anslöts.
Kontrollera batteriet och låt ladda
upp det vid behov.

Allmänt
Bilen får inte bogseras.
Säkerhetsinformation
OBSERVERA
Om bilen bogseras med en axel upphöjd kan bilen skadas. Risk för materiell skada. Bilen får bara bärgas på
ett fordon med flak.

OBSERVERA
Bilen kan skadas när den hissas upp
och förankras.
Risk för materiell skada.
l Hissa upp bilen med lämplig utrustning.

l Bilen får inte hissas upp eller för-

ankras i bilens bogserögla, kaross
eller hjulupphängning.
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Skjuta på bilen
För att avlägsna ett havererat fordon
från ett farligt område kan den skjutas på en kort sträcka.
Rulla eller skjuta på, se sidan 145,
bilen.
Bärgningsbil
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Säkerhetsinformation
VARNING
Om den bogserande bilens tillåtna
totalvikt är lägre än bilen som ska
bogseras kan bogseröglan slitas av,
eller bilen går eventuellt inte att styra.
Olycksrisk! Kontrollera att totalvikten
för den bogserande bilen är högre än
bilen som ska bogseras.

OBSERVERA
Om dragstången eller bogserlinan
inte har fästs korrekt kan andra delar
av bilen skadas. Risk för materiell
skada. Fäst dragstången eller bogserlinan på rätt sätt i bogseröglan.

Dragstång

Bogsera andra fordon
Allmänt
Tänd varningsblinkers enligt gällande lokala bestämmelser.
Om elsystemet på bilen som ska
bogseras är trasigt måste bilen kunna ses av andra trafikanter, exempelvis genom att en skylt eller varningstriangel placeras i bakrutan.

Bogseröglorna på båda bilarna ska
vara på samma sida.

5

Undvik om möjligt att fästa
dragstången i vinkel, observera följande:

MOBILITET

Bilen får bara bärgas på ett fordon
med flak.

 Området kring dragstången kan
bli begränsat vid körning i kurvor.
 Dragstången genererar sidokrafter om den är fäst i vinkel.
Bogserlina
Kontrollera att bogserlinan är spänd
när bogserbilen börjar köra.
Använd nylonrep eller remmar så att
bilen kan bogseras utan ryck.
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Bogserögla

Gänga för bogserögla

Allmänt

Tryck på markeringen på täcklockets kant för att trycka ut det.
Förvara alltid den inskruvningsbara
bogseröglan i bilen.
Bogseröglan kan skruvas i fram eller
bak på bilen.
Bogseröglan är placerad i bilens
verktygssats, se sidan 325.
 Använd endast den bogserögla
som medföljer bilen och kontrollera att den skruvas i helt och är
fullt åtdragen.
 Använd bogseröglan enbart för
bogsering på asfalterade vägar.
 Undvik korsbelastning på bogseröglan, hissa exempelvis inte
upp bilen med bogseröglan.
Säkerhetsinformation
OBSERVERA
Om bogseröglan inte används som
den är avsedd kan bilen eller bogseröglan skadas. Risk för materiell
skada. Läs anvisningarna beträffande
användning av bogseröglan.

Täcklock med öppning istället för
markering, dra ut täcklocket med
öppningen.
Bogserstart
Försök inte att starta bilen genom
bogsering
Starta motorn med starthjälp om det
behövs, se sidan 342.
Låt en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller Toyota-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer åtgärda orsaken till
startproblemen.
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Allmän skötsel
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Ångstrålrengöring och
högtryckstvättar

Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Tvätta bilen

Avlägsna regelbundet främmande
material, t.ex. löv, från vindrutans
nedre del med motorhuven höjd.
Tvätta bilen ofta, särskilt på vintern.
Stora mängder smuts och vägsalt
kan skada bilen.

OBSERVERA
Vid rengöring med högtryckstvättar
kan högt tryck eller höga temperaturer skada olika komponenter. Risk för
materiell skada. Se till att avståndet är
tillräckligt och spruta inte under alltför
lång stund. Följ anvisningarna för
högtrycksrengöraren.

Avstånd och temperatur
 Maxtemperatur: 60 °C
 Minsta avstånd till sensorer, kameror, tätningar: 30 cm
5

Automatiska biltvättar
Säkerhetsinformation
OBSERVERA
Om du använder högtryckstvättar kan
vatten tränga in i området kring fönstren. Risk för materiell skada. Undvik
högtryckstvättar.

MOBILITET

Allmänt

Säkerhetsinformation
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OBSERVERA
Bilen kan skadas om automatiska
tvätthallar eller biltvättanläggningar
används på fel sätt. Risk för materiell
skada. Observera följande anvisningar:
l Textila biltvättar eller system med
mjuka borstar är att föredra i syfte
att undvika lackskador.

l Undvik tvätthallar eller biltvättar

med hjulskenor som är högre än
10 cm för att undvika skador på
bilen.

Kör ut från biltvätt
Kontrollera att fjärrkontrollen finns i
bilen.
Slå på körklart läge, se sidan 45.
Strålkastare
Gnugga inte våta strålkastare torra
och använd inte slipande eller
frätande rengöringsmedel.

l Kontrollera skenornas däckbredd

Blötlägg orenheter som insektsrester med schampo och skölj rent med
vatten.

l Fäll in ytterbackspeglarna så att de

Avlägsna is med avisningsspray;
använd inte isskrapa.

för att undvika skador på däck och
fälgar.
inte skadas.

l Stäng av vindrutetorkare och regn-

sensor (i förekommande fall) för att
undvika skador på torkarsystemet.

Köra in i biltvätt med automatväxellåda
n Säkerhetsinformation

OBSERVERA
Växelväljarläget P läggs automatiskt i
när radioläget stängs av. Risk för
materiell skada. Stäng inte av radioläget i biltvättar.

n Allmänt

Bilen måste kunna rulla fritt i en biltvätt.
Rulla eller skjuta på bilen, se sidan
145.
Vissa biltvättar kräver att du lämnar
bilen. Det går inte att låsa bilen från
utsidan i växelväljarläge N. Om du
försöker låsa bilen hörs en signal.

När du har tvättat bilen
När bilen har tvättats ska du ansätta
bromsarna en kort stund så att de
torkar, annars kan bromsarnas effektivitet minska tillfälligt. Värmen
som alstras genom bromsning torkar bromsskivorna och bromsbeläggen och skyddar dem mot rost.
Avlägsna smutsrester från vindrutan
så att de inte stör sikten om de smetas ut, samt för att minska ljud och
slitage på vindrutetorkarna.
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Bilens skötsel
Skötselprodukter
Säkerhetsinformation
VARNING
Rengöringsmedel kan innehålla giftiga ämnen eller utgöra en hälsorisk.
Det finns risk för skador. Öppna dörrar eller fönster när du gör rent i
kupén. Använd bara produkter som är
avsedda för rengöring av bilens interiör. Läs anvisningarna på förpackningen.

Bilens lackering
Allmänt

Avlägsna genast aggressiva ämnen,
t.ex. spillt bränsle, olja smörjfett eller
fågelspillning, för att undvika skador
och missfärgning på lacken.

Säkerhetsinformation
VARNING
Arbete som utförs felaktigt på bilens
lackade ytor kan orsaka funktionsstörning i radarsensorerna vilket innebär
en säkerhetsrisk. Detta kan medföra
risk för olyckor eller skada på egendom. Lackreparation eller reparation
av lackering på stötfångarna på
modeller med radarsensorer ska
endast utföras en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer och
utrustning.

OBSERVERA
n Hindra försämring av lacken och

rost på kaross och komponenter
(lättmetallfälgar etc.)
Observera följande säkerhetsanvisningar:

l Tvätta bilen omedelbart i följande

fall:
• Efter körning i eller nära kustområden
• Efter körning på saltade vägar
• Om det finns tjära eller sav från träd
på lacken
• Om det kommit döda insekter eller
fågelspillning på lacken
• Efter körning i trakter där luften är
rökig, sotig, dammig, järnhaltig eller
kemikaliehaltig
• Om bilen blivit mycket smutsig av
damm eller lera
• Om vätskor som t.ex. bensen eller
bensin har spillts på lackade ytor

l Om lacken är stött eller repad ska
den lagas omedelbart.

5
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Regelbunden skötsel gynnar säker
körning och bevarar värdet på din
bil. Inverkan från miljön i område
med hög luftförorening, eller naturliga föroreningar som kåda från träd
eller pollen, kan ha en inverkan på
bilens lackering. Frekvensen och
omfattningen av bilens skötsel bör
baseras på sådana faktorer.
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OBSERVERA
l Förhindra att fälgarna rostar genom

att avlägsna all smuts och placera
hjulen i ett utrymme med låg luftfuktighet vid förvaring.

Matt lackering
Använd bara rengörings- och skötselprodukter som är lämpliga för bilar med matt lack.
 Arbeta uppifrån och ned, spola
rikligt med vatten på kaross, hjulhus och på bilens underrede för
att avlägsna smuts och damm.
 Tvätta bilen med en mjuk svamp
eller trasa, t.ex. sämskskinn.
 Använd neutralt rengöringsmedel
för fläckar som sitter hårt och
skölj ordentligt med vatten.
 Torka bort överflödigt vatten.
 Använd aldrig vax eller slipande
blandningar.
OBSERVERA
n Hindra försämring av lacken och

rost på kaross och komponenter
(lättmetallfälgar etc.)
Observera följande säkerhetsanvisningar:

l Tvätta bilen omedelbart i följande

fall:
• Efter körning i eller nära kustområden

• Efter körning i trakter där luften är
rökig, sotig, dammig, järnhaltig eller
kemikaliehaltig
• Om bilen blivit mycket smutsig av
damm eller lera
• Om vätskor som t.ex. bensen eller
bensin har spillts på lackade ytor

l Om lacken är stött eller repad ska
den lagas omedelbart.

l Förhindra att fälgarna rostar genom

att avlägsna all smuts och placera
hjulen i ett utrymme med låg luftfuktighet vid förvaring.

l Om något spills på en lackad yta

ska det torkas bort snarast möjligt.
Om spilld spolarvätska eller alkaliska vätskor får vara kvar kan
lacken på de påverkade ytorna försämras och orsaka fläckar.

l Vaxa inte bilen och applicera inte
heller någon beläggning på den.
Det kan orsaka förändringar i
karossytans struktur eller oregelbundenheter i lacken.

Skötsel av skinn
Avlägsna regelbundet damm från
skinn med en trasa eller dammsugare.
Damm och smuts från vägen tränger annars in i skinnets porer och
veck vilket nöter på skinnet så att
det blir sprött i förtid.

• Efter körning på saltade vägar

I syfte att skydda mot missfärgning,
t.ex. från kläder, ska skinnet i princip
rengöras varannan månad.

• Om det finns tjära eller sav från träd
på lacken

Rengör ljust skinn oftare eftersom
det kan lättare missfärgas.

• Om det kommit döda insekter eller
fågelspillning på lacken
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Använd läderrengöringsmedel, annars kan smuts och fett angripa
skinnets skyddande yta.
Skötsel av klädseltyger
Allmänt
Rengör klädseln regelbundet med
dammsugare.
Om klädseln är mycket smutsig,
t.ex. fläckar från drycker, använd en
mjuk svamp eller luddfri mikrofibertrasa och lämpliga rengöringsmedel
för kupén.
Rengör klädseln upp till sömmarna
med stora torkande rörelser. Undvika att gnugga hårt.

OBSERVERA
Öppna kardborreband på kläder kan
skada sätesklädseln. Risk för materiell skada. Se till att eventuella kardborreband på kläderna är tillslutna.

Skötsel av särskilda delar
Lättaluminiumfälgar
När du gör ren fälgarna medan de
sitter på bilen ska du bara använda
ett neutral rengöringsmedel för fälgar med ett pH-värde mellan 5 och
9. Använd inga slipande rengöringsmedel eller ångtvätt över 60 °C. Följ
tillverkarens anvisningar.

Frätande, sura eller alkaliska rengöringsmedel kan förstöra närliggande
delars skyddande lager, t.ex. bromsskivor.
Ansätt bromsarna lätt för at torka
dem efter rengöringen. Värmen som
alstras genom bromsning torkar
bromsskivorna och bromsbeläggen
och skyddar dem mot rost.
Kromytor
Kromliknande ytor bör rengöras
noggrant med mycket vatten och,
vid behov, bilschampo. särskilt om
de har varit i kontakt med vägsalt
Gummidelar
Ytorna på gummidelar kan förorenas eller förlora glansen på grund av
miljöpåverkan. Använd bara vatten
och lämpliga skötselprodukter för
rengöring.
Gummiprodukter som utsätts för slitage and bör behandlas regelbundet
med skötselprodukter för gummi.
Använd inte silikonbaserade skötselprodukter för behandling av gummitätningar. De kan annars skadas
och bli en bullerkälla.

5
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Säkerhetsinformation
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Plastdelar
OBSERVERA
Rengöringsmedel som innehåller
alkohol eller lösningsmedel, t.ex. förtunningsmedel med nitrat, kallrengöringsmedel, bränsle eller liknande kan
skada plastdelar. Risk för materiell
skada. Rengör med mikrofibertrasa.
Fukta trasan lätt med vatten om det
behövs.

Plastdelar omfattar, exempelvis:
 Ytor i konstläder.
 Takklädsel.
 Lampglas.
 Delar som sprutas i mattsvart.
 Lackade delar i kupén.
Rengör med mikrofibertrasa.
Fukta trasan lätt med vatten om det
behövs.
Dränk inte in takklädseln med vatten.
Säkerhetsbälten
VARNING
Kemiska rengöringsmedel som
används på säkerhetsbältets material
kan orsaka skador som inte går att
laga. Säkerhetsbältena förlorar då sin
skyddande funktion. Det finns risk för
svåra eller livshotande skador.
Använd bara en svag tvål-och-vattenlösning för rengöring av säkerhetsbältena.

Smuts på säkerhetsbältes remmar
kan störa inrullningsfunktionen och
utgöra en säkerhetsrisk.

Rengör säkerhetsbältets remmar
med en svag tvållösning medan de
är monterade i bilen.
Låt bara säkerhetsbältena rullas in
om de är rena.
Golvbeklädnad och mattor
VARNING
Föremål i förarens fotutrymme kan
begränsa pedalens rörelse eller
blockera en pedal som har trampats
ner. Olycksrisk! Förvara föremål i
bilen så att de är säkrade och inte kan
komma in i förarens fotutrymme.
Använda bara golvmattor som är
avsedd för bilen och kan säkert fästas
på golvet. Använd inga lösa golvmattor och placera inte flera mattor
ovanpå varandra. Se till att det finns
tillräckligt utrymme för pedalerna.
Kontrollera att golvmattorna fäst på
säkert sätt om de har tagits bort, t.ex.
för rengöring.

Golvmattor kan tas bort från bilen så
att kupén kan rengöras mer noggrant.
Om golvmattorna är mycket smutsiga kan de rengöras med en mikrofibertrasa och vatten, eller textilrengöringsmedel. Gnugga fram och åter i
tygriktningen.
Sensorer/kameralinser
Rengör sensorer eller kameralinser
med en trasa som fuktats med lite
glasrengöringsmedel.
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Displayer, skärmar och
vindrutedisplayens skyddsglas
OBSERVERA
Kemiska rengöringsmedel, fukt eller
alla slags vätskor kan skada ytan på
displayer och skärmar. Risk för materiell skada. Rengör med en ren, antistatisk mikrofibertrasa.

OBSERVERA
Ytorna på displayer kan skadas av
felaktig rengöring. Risk för materiell
skada. Undvik att applicera alltför hårt
tryck och använda inga slipande
material.

Rengör med en ren, antistatisk mikrofibertrasa.

Ställa av bilen
Särskilda åtgärder bör vidtas om bilen inte ska användas under minst
tre månader. Ytterligare information
kan inhämtas hos en auktoriserad
Toyota-återförsäljare eller Toyotaverkstad, eller annan verkstad med
motsvarande kvalifikationer.

5
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Rengör vindrutedisplayens skyddsglas, se sidan 168, med en mikrofibertrasa och vanligt diskmedel.
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Tekniska specifikationer

6-1.REFERENS

Allmänt
Tekniska data och specifikationer i bilens instruktionsbok ska ses som referensvärden. Data som är specifika
för din bil kan skilja sig från dessa,
t.ex. på grund av vald specialutrustning, landsvariationer eller landsspecifika mätmetoder. Detaljerade uppgifter finns i tillståndshandlingarna,
på informationsplåtar i bilen, eller kan
begäras från en auktoriserad Toyotaåterförsäljare eller Toyota-verkstad,
eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.

Utrustning i bilen
I detta kapitel beskrivs all tillgänglig
standardmässig och landsspecifik
utrustning samt specialutrustning för
modellserien. Det kan därför finnas
beskrivningar av utrustning och
funktioner som inte är installerade
i din bil, t.ex. på grund av vald tillvalsutrustning eller utförande för landet. Detta gäller även säkerhetsrelaterade funktioner och system. Följ
tillämpliga lagar och regelverk vid
användning av motsvarande funktioner och system.

Uppgifterna i bilhandlingarna har alltid företräde framför uppgifterna i
denna instruktionsbok.

Mått
Måtten kan variera beroende på modellversion, utrustning eller landsspecifik
mätmetod.
Angivna höjder tar inte hänsyn till påmonteringsdelar, t.ex. takantenn, takräcke eller spoiler. Höjderna kan variera, exempelvis på grund av vald specialutrustning, däck, last och upphängningens design.
Bredd med speglar

mm

2 026

Bredd utan speglar

mm

1 854
1 292*1

Höjd

1 299*2

mm

1 294*3
Längd

mm

4 379

Axelavstånd

mm

2 470

Minsta vändcirkel

m

11,0

*1:

SZ-modeller

*2:

SZ-R-modeller

*3:

RZ-modeller
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Vikt
SZ-modeller
Tjänstevikt, körklart läge, med 75 kg
last, tanken 90 % full, inga tillval

kg

1 465

Tillåten bruttovikt

kg

1 690

Belastad

kg

300

Framaxel, gränsvärde

kg

825

Bakaxel, gränsvärde

kg

905

Tjänstevikt, körklart läge, med 75 kg
last, tanken 90 % full, inga tillval

kg

1 470

Tillåten bruttovikt

kg

1 710

Belastad

kg

315

Framaxel, gränsvärde

kg

825

Bakaxel, gränsvärde

kg

910

SZ-R-modeller

RZ-modeller (gäller inte Korea)

6
kg

1 570

Tillåten bruttovikt

kg

1 815

Belastad

kg

320

Framaxel, gränsvärde

kg

865

Bakaxel, gränsvärde

kg

960

Tjänstevikt, körklart läge, med 75 kg
last, tanken 90 % full, inga tillval

kg

1 572

Tillåten bruttovikt

kg

1 815

Belastad

kg

318

Framaxel, gränsvärde

kg

865

Bakaxel, gränsvärde

kg

960

RZ-modeller (gäller Korea)

REFERENS

Tjänstevikt, körklart läge, med 75 kg
last, tanken 90 % full, inga tillval
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Påfyllning, volym
Bränsletank, cirka

Liter

52,0

Se ytterligare information om bränslekvalitet på sidan 307.

Motor
SZ-modeller
Modell

B48B20O1

Cylindrar

4

Ventiler /cylinder

4

Slaglängd

mm

94,6

Cylinderdiameter

mm

82

Volym

cm³

1 998

Högsta tillåtna hastighet

km/tim

242

Maximalt vridmoment

320 Nm

Maxeffekt

145 kW/
4 500–6 500 v/min
SZ-R-modeller

Modell

B48B20O1

Cylindrar

4

Ventiler /cylinder

4

Slaglängd

mm

94,6

Cylinderdiameter

mm

82

Volym

cm³

1 998

Högsta tillåtna hastighet

km/tim

250

Maximalt vridmoment

400 Nm/
1 550–4 400 v/min

Maxeffekt

190 kW/
5 000–6 500 v/min

6-1. REFERENS

359

RZ-modeller
Modell

B58B30M1

Cylindrar

6

Ventiler /cylinder

4

Slaglängd

mm

94,6

Cylinderdiameter

mm

82

Volym

cm³

2 998

Högsta tillåtna hastighet

km/tim

250

Maximalt vridmoment

500 Nm/
1 600–4 500 v/min

Maxeffekt

250 kW/
5 000–6 500 v/min
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Certifiering
Information
Följande information gäller alla radiobaserade komponenter i bilen
samt bilens inbyggda informationssystem och kommunikationsanordningar:
De radiobaserade komponenterna
i den här bilen överensstämmer
med de grundläggande kraven och
övriga relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU. Ytterligare information kan inhämtas hos en auktoriserad Toyota-återförsäljare eller
Toyota-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer.
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A
A/C-knapp, se Kylningsfunktion....251
ABS, låsningsfria bromsar ............215
ACC, Aktiv farthållare ....................225
Accelerationshjälp, se Launch
Control ..........................................148
Active Guard, se Toyota Supra
Safety ............................................191
Aktiv bromsassistans ....................216
Aktiv farthållare med Stop & Go
ACC ...............................................225
Aktiv motorhuv, se
Aktiv motorhuv med
fotgängarskydd ............................190
Aktivera fördröjd släckning av
strålkastarna...................................77
Aktiverat kolfilter ............................255
Aktivering, krockkuddar ................188
Aktivt fjädringssystem...................248
Aktivt fotgängarskydd ...................190
Allmän körrelaterad
information ...................................267
Allmänna inställningar.....................61
Allvädersdäck, se Vinterdäck .......283
Anpassade inställningar, se
Sportlägesknapp..........................149
Anpassningsbar
hastighetsgräns, se Manuell
hastighetsbegränsare .................220
Anslutning av startkablar ..............343
Anslutningar, skärmspegling..........71
Anslutningspunkt, starthjälp ........343
Anteckningar ......................................4
Antisladdsystem VSC ........... 215, 216
Antispinnsystem .......................... 218
Använda
kontrollreglaget ............................ 52
Använda pekskärm ........................ 54
Användning, avsedd ..........................6
Apple CarPlay, anslutning till
bilen .................................................70
Arbete i motorrummet ...................306
Assistans vid haveri ......................335
Auto Start/Stop, funktion...............134

AUTO-program, automatisk
luftkonditionering ........................ 252
Automatisk avbländning, se
Automatiskt helljus ..................... 174
Automatisk farthållare, se
Farthållare .................................... 225
Automatisk kontroll av
strålkastarna ................................ 171
Automatisk
luftkonditionering ................250, 251
Automatisk låsning.......................... 90
Automatisk parkeringsfunktion,
ytterbackspegel ........................... 105
Automatisk start- och
stoppfunktion............................... 134
Automatisk transmission, se
Automatväxellåda........................ 143
Automatisk upplåsning ................... 91
Automatiskt helljus........................ 174
Automatiskt nödanrop .................. 337
Automatiskt reglerad
luftfjädring .................................... 248
Automatväxellåda .......................... 143
Avbländning av
ytterbackspegel ........................... 105
Avbländningsbara
ytterbackspeglar.........................105
Avfukta luft, se
Kylningsfunktion ........................251
Avgaspartikelfilter ........................267
Avgassystem .................................. 267
Avresetid, oberoende
ventilation..................................... 256
Avresetid, tilläggsvärme ............... 256
Avsedd användning........................... 6
Avståndsvarning, se
Parkeringssensorer..................... 236
Avyttring av batteriet ..................... 328
Avyttring av det gamla
batteriet......................................... 328
Avyttring, bilens batteri................. 328
Avyttring, kylarvätska.................... 313
Axelavstånd, fordon ...................... 356
Axelbelastning, vikt ....................... 357
Axeltryck gränsvärden .................. 357
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B
Backkamera, utan Surround
View ...............................................242
Backljus, byta glödlampor,
se Glödlampor och andra
ljuskällor .......................................326
Bagagerum......................................261
Bagagerum, nödöppning ................86
Bagagerum, se Baklucka ................85
Bakljus, se Glödlampor och
andra ljuskällor ............................326
Bakljus, se Glödlampor och
lampor ...........................................326
Baklucka............................................85
Baklucka via fjärrkontroll ................77
Baklucka, nödöppning.....................86
Bakre dimljus, se Glödlampor
och lampor....................................326
Barnsäten, se Färdas säkert
med barn .......................................110
Batteri, bil ........................................327
Bekräftelsesignaler från bilen.........90
Belysning ........................................171
Belysning fram, se Glödlampor
och lampor....................................326
Bensin..............................................307
Bensinpartikelfilter, se
Avgaspartikelfilter........................267
Bensintyp ........................................308
Bilbarnstol, montering................... 111
Bilbarnstolar, i-Size ........................114
Bilbarnstolar, se Färdas säkert
med barn .......................................110
Bilbarnstolsfästen, ISOFIX ............113
Bilens batteri...................................327
Bilens fjärrkontroll, byte av
batteri ..............................................77
Bilens identifieringsnummer
(VIN) .................................................17
Bilens instruktionsbok, tryckt ........18
Bilens lackering..............................349
Bilens läge.......................................168
Bilens position, positionering
av bilen............................................63

363

Bilens skötsel................................. 349
Bilens status................................... 168
Bilens verktygssats ....................... 325
Bilmeddelanden ............................. 152
Bilnyckel, se Fjärrkontroll............... 74
Biltvätt ............................................. 347
Bluetooth-anslutning....................... 67
Bländskydd, se Solskydd ............. 257
Bogsera bort................................... 344
Bogsering, se Bogserstart och
bärgning ....................................... 344
Bogseringsmontering, se
Bogserögla ................................... 346
Bogserlina....................................... 345
Bogserstart ..................................... 344
Bogserögla ..................................... 346
Brandsläckare ................................ 341
Bredd, fordon ................................. 356
Bromsa säkert ................................ 270
Bromsassistans ............................. 216
Bromsassistans, aktiv................... 216
Bromsljus, se Glödlampor och
andra ljuskällor ............................ 326
Bromsning, information ................ 270
Bromsrekommendation, se
Rastrekommendation.................. 213
Bromssystem ................................. 267
Bränsle ............................................ 307
Bränslekvalitet ............................... 307
Bränslemätare ................................ 157
Bränsletankens volym................... 358
Burkhållare ..................................... 261
Burkhållare, se Mugghållare......... 261
Byta delar........................................ 325
Byta glödlampor, se Glödlampor
och lampor ................................... 326
Byta lampor, se Glödlampor och
lampor........................................... 326
Byta lysdioder, se Glödlampor
och andra ljuskällor..................... 326
Byta torkarblad............................... 325
Byta växel, Automatväxellåda ...... 143
Byte av batteri, bilens
fjärrkontroll..................................... 77
Byte av delar................................... 325
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Byte av fälgar/däck.........................282
Bälten, se Säkerhetsbälten .............99
Bältespåminnare för förare och
framsätespassagerare.................103

C
CarPlay, anslutning till bilen ...........70
CBS Condition Based Service ......315
CC, se farthållare............................222
Centrallåssystem..............................81
Chassinummer, se Bilens
identifieringsnummer ....................17
Condition Based Service CBS ......315

D
Data, se Radera personliga
uppgifter..........................................65
Data, tekniska .................................356
Dataminne ...........................................7
Dataskydd, inställningar..................65
Datum ................................................62
Delar och tillbehör..............................7
Delar, byte ..................................... 325
Diagnosanslutning.........................317
Dieselpartikelfilter, se
Avgaspartikelfilter........................267
Dimljus, bak ....................................176
Dimljus, se Glödlampor och
lampor ...........................................326
Din egen säkerhet ..............................6
Displaybelysning, se
Instrumentbelysning ...................177
Displayer .........................................151
Displayer och symboler.....................4
Displayer, skärmar .........................353
Draganordning för släpvagn,
backkamera ..................................244
Dragläge ..........................................218
Dragstång........................................345
Drive-off assistant ..........................216
Däck med runflat-teknologi...........284
Däck och fälgar...............................278
Däck, skada.....................................281

Däckbyte ......................................... 282
Däckens ålder................................. 281
Däckets slitbana............................. 280
Däcklagningssats, se
Punkteringssats........................... 285
Däckmärken, rekommendation .... 282
Däcktryck ........................................ 278
Däcktrycksövervakning TPM........ 290
Däcktätningsmedel, se
Punkteringssats........................... 285
Dödavinkelnvarnare (BSM)........... 207

E
Elavbrott.......................................... 328
Elektronisk oljemätning ................ 309
Elektroniskt nyckelsystem ............. 82
Elektroniskt stabilitetsprogram
ESP, se VSC.................................. 216
Elfönsterhiss, knappar .................... 93
Elfönsterhiss, reglage ..................... 93
Enheter för mått ............................... 63
Enheter, hantering ........................... 72
Ersätta glödlampor, se
Glödlampor och lampor.............. 326
Ersätta LED-lampor, se
Glödlampor och lampor.............. 326
Ersättningshjul, se Nödhjul .......... 303
ESP elektroniskt
stabilitetsprogram, se VSC......... 216

F
Fack i dörrarna ............................... 260
Falsklarm, se Undvika falsklarm .... 93
Farthållare med
avståndskontroll, se
Aktiv farthållare............................ 225
Farthållare utan avståndskontroll,
se farthållare ................................ 222
Farthållare, aktiv med
Stop & Go ACC ...........................225
Farthållare, se Aktiv farthållare .... 225
Felmeddelande, se
Bilmeddelanden........................... 152
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Felvisning, se Bilmeddelanden ... 152
Filter, se Mikrofilter/aktivt
kolfilter ..........................................255
Fjädringsinställning, se
Sportlägesknapp..........................149
Fjärrkontroll, extra............................78
Fjärrkontroll, funktionsstörning .....78
Fjärrkontroll, förlust .........................78
Fjärrkontroll, integrerad nyckel ......79
Fjärrkontroll, öppna/stänga.............74
Flaskhållare, se Mugghållare ........261
Fordon, inkörning...........................266
Fordonshaveri, se Assistans
vid haveri ......................................335
Fortsätta köra med punkterat
däck ...............................................296
Fotbroms .........................................270
Fotgängarskydd, aktivt..................190
Framsäten .........................................95
Framsätespassagerarens
krockkuddar, inaktivera/
aktivera..........................................188
Framsätespassagerarens
krockkuddar, indikatorlampa......190
Framsätespassagerarens spegel,
vinkla ner, se Automatisk
parkeringsfunktion ......................105
Framsätets nackskydd ..................103
Frontalkollisionsvarning med
lätt bromsningsfunktion..............193
Frontalkollisionsvarning med
påkörningsvarning med
autobroms i stadstrafik ...............193
Främre halsskydd, se
Nackskydd ....................................103
Fukt i strålkastarna, se
Strålkastarglas .............................326
Funktionsstörning, fjärrkontroll .....78
Fylla på motorolja...........................310
Fälgar och däck ..............................278
Fälgbyte...........................................282
Fälgrengöringsmedel.....................351
Färdas med barn ............................110
Färdas säkert med barn.................110
Fästöglor i bagagerummet............262
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Förarassistans, se
Toyota Supra Safety .................... 191
Förarprofiler...................................... 86
Fördröjd släckning av
strålkastarna ................................ 173
Förebyggande av kollision
bakifrån......................................... 211
Förvara och säkra
transporterad last ........................ 262
Förvara tunga transporterade
laster ............................................. 262
Förvaring, däck .............................. 283
Förvaring, se Ställa av bilen ......... 353
Förvaringsutrymmen..................... 259

G
Garanti................................................. 6
Glödlampor och andra
ljuskällor ....................................... 326
Go-funktion..................................... 225
Go-funktion ACC............................ 225
Golvmatta, skötsel ......................... 352
Golvmattor, skötsel........................ 352
GPS-positionering, bilens
position........................................... 63
Gummidelar, skötsel...................... 351

H
Halvljus, se Automatiskt
helljus............................................ 174
Halvljus, strålkastare ..................... 173
Handbroms, se
Parkeringsbroms ......................... 137
Handskfack..................................... 260
Hastighetsbegränsare, manuell ... 220
Hastighetsbegränsarenhet,
se Manuell
hastighetsbegränsare ................. 220
Hastighetsbegränsning,
display, se
Hastighetsbegränsning, info...... 160
Hastighetsbegränsningsinfo ........ 160
Hastighetsgränsassistans ............ 234
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Haveri, hjälp ....................................335
Helljus, strålkastare .......................139
Helljusblink .....................................139
Hett avgassystem...........................267
Hindermarkering, backkamera .....244
Hjulbyte ...........................................298
Hjälp vid körstart, se Drive-off
assistant........................................216
Hjälpsystem för start i motlut,
se Drive-off assistant...................216
Hållare för drycker..........................261
Hämta fram rattinställning ............. 90
Hämta fram spegelinställning.........90
Hämta fram sätesinställning ...........90
Högertrafik, se Vänster-/
högertrafik ....................................176
Höjd, fordon ....................................356

Inställningar på
kontrolldisplayen........................... 61
Inställningar, låsa/låsa upp ............. 89
Integrerad nyckel ............................. 79
Intervall, se Underhållsbehov....... 159
ISOFIX, bilbarnstolsfästen ............ 113
Isvarning, se
Utetemperaturvarning................. 158

I

Kamera, backkamera, utan
Surround View ............................. 242
Kamerabaserad farthållare, se
Aktiv farthållare............................ 225
Kamerabaserade
assistanssystem, se
Toyota Supra Safety .................... 191
Kameralinser, skötsel.................... 352
Katalysator, se Hett
avgassystem ................................ 267
Keyless Go, se elektroniskt
nyckelsystem ................................. 82
Kick-down, Automatväxellåda...... 143
Klämskydd, fönster ......................... 94
Knapp för dynamisk körning,
se Sportlägesknapp .................... 149
Knapp SOS, se Automatiskt
nödanrop ...................................... 337
Knapp, start/stop ........................... 134
Knappar för direkt val, se
Knappar för favoriter..................... 57
Knappar för favoriter,
Toyota Supra Command ............... 57
Knappar på ratten ............................ 40
Knäkrockkudde.............................180
Komfortstängning med
fjärrkontrollen ................................ 76

i-Size bilbarnstolar .........................114
Identifieringsnummer, se Bilens
identifieringsnummer ....................17
Inaktivera krockkuddar..................188
Indikator- och varningslampor,
se Bilmeddelanden ......................152
Indikatorlampa,
framsätespassagerarens
krockkuddar .................................190
Individuella inställningar, se
Förarprofiler....................................86
Information om
omkörningsförbud .......................160
Informationsmaterial i bilen,
tryckt................................................18
Inkörning .........................................266
Inkörning, bromsbelägg, se
Bromssystem ...............................267
Inkörning, bromsskivor, se
Bromssystem ...............................267
Instrumentbelysning......................177
Instrumentgrupp.............................151
Instrumentgrupp, knapp, se
Torkarsystem................................140
Inställningar för däck .....................291

J
Joystick, Automatväxellåda.......... 143
Justera strålkastarna..................... 176
Jämförelse av inmatade ord,
navigation....................................... 48

K
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Komfortöppning med
fjärrkontrollen.................................76
Kompakthjul, se Nödhjul ...............303
Kompletterande
textmeddelanden .........................153
Kompressor ....................................286
Kondens när bilen är parkerad .....271
Kontrolldisplay .................................50
Kontrolldisplay, inställningar..........61
Kontrollera oljenivån
elektroniskt ...................................309
Kontrollsystem, körstabilitet.........215
Korsningsvarning, se
Frontalkollisionsvarning med
lätt bromsningsfunktion..............193
Kraftdisplay, se Sportdisplayer ....167
Krockkuddar ...................................179
Krockkuddar fram ..........................180
Krockkuddar, indikator/
varningslampa..............................181
Krockkuddekontakt, se Nyckellås
till framsätespassagerarens
krockkuddar .................................188
Kromytor, skötsel ...........................351
Kupébelysning................................177
Kupébelysning med bilen låst ........77
Kupébelysning vid upplåsning.......75
Kurvljus ...........................................174
Kylarvätska .....................................312
Kylarvätskenivå ..............................312
Kylfläkt, se Partikelfiltersystem....267
Kylningseffekt, max .......................252
Kylningsfunktion ............................251
Kylsystem .......................................312
Kylvätsketemperatur......................158
Köra genom vatten.........................270
Köra på tävlingsbanor ...................272
Körassistans, se
Toyota Supra Safety ....................191
Körfilsvarning .................................203
Körfältsmarkering, varning ...........203
Körklart läge, parkerat läge och
radioläge .........................................44
Körläge, se Sportlägesknapp .......149
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Körningsanvisningar,
inkörning ...................................... 266
Körrelaterad information,
allmän ........................................... 267
Körriktningslinjer, backkamera .... 244
Körriktningsvisare, byta
glödlampor, se Glödlampor
och andra ljuskällor..................... 326
Körriktningsvisare,
indikatorlampa ............................. 156

L
Lackering, bil .................................. 349
Lampa i ytterbacksegel, se
Korsande trafik, varning ............. 246
Lampa i ytterbackspegeln, se
Dödavinkelvarnare ...................... 207
Larm, falskt ....................................... 93
Larmsystem...................................... 91
Lasta................................................ 261
Lasta i bagagerummet,
se Förvara och säkra
transporterad last ........................ 262
Launch Control .............................. 148
LIM-knapp, se Manuell
hastighetsbegränsare ................. 220
Lina för bogserstart/bärgning ...... 345
Lista över meddelanden.................64
Ljusstyrka, kontrolldisplay ............. 63
Luftkonditionering ......................... 250
Lufttryck i däcken .......................... 278
Lufttryck, däck ............................... 278
Lufttryckskontroll, se
Däcktrycksövervakning .............. 290
Luftuttag, se Ventilation ................ 255
Lutningssensor ................................ 92
Låsa med fjärrkontrollen................. 76
Låsa upp med fjärrkontrollen ......... 75
Låsa upp tankluckan manuellt ..... 277
Låsa upp, inställningar.................... 89
Låsa upp, se Öppna och stänga .... 74
Låsa, inställningar ........................... 89
Låsa, se Öppna och stänga ............ 74
Låsning, automatisk ........................ 90
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Låsningsfria bromsar, ABS ...........215
Lättaluminiumfälgar, skötsel ........351

Märkning av rekommenderade
däck .............................................282
Märkning av säkerhetsdäck.......... 284

M
Makeup-spegel ...............................257
Manuell funktion, tanklucka..........277
Manuell växling,
Automatväxellåda ........................143
Matt lackering .................................350
Mattor, skötsel ................................352
Max kylningseffekt .........................252
Maxhastighet för vinterdäck .........283
Maxhastighet, display, se
Hastighetsbegränsning, info ......160
Meddelanden ....................................64
Meddelanden, se
Fordonsinformation.....................152
Meny, instrumentgrupp, se
Urvalslistor ...................................163
Menyer för användning, se
Toyota Supra Command ...............47
Mikrofilter ........................................255
Minimum mönsterdjup, däck ........280
Minnesfunktion...............................106
Minsta vändcirkel ...........................356
Mittkonsol..........................................42
Mittskärm, se kontrolldisplay .........50
Mobil kommunikation i bilen.........268
Mobila enheter, hantering................72
Mobile Service, se Assistans
vid haveri ......................................335
Montering av bilbarnstol ............... 111
Motor, automatisk start- och
stoppfunktion ...............................134
Motorhuv .........................................306
Motorolja .........................................308
Motorolja, påfyllningsrör ...............310
Motoroljans nivå, elektronisk
kontroll ..........................................309
Motoroljans temperatur .................158
Motoroljebyte..................................312
Motorrum.........................................305
Motorstart, starthjälp .....................342
Mått ..................................................356

N
Nedförsbackar...............................271
Neutralt rengöringsmedel,
lättaluminiumfälgar ....................351
Nollställning,
däcktrycksövervakning TPM.....293
NORMAL, se Sportlägesknapp....149
Nummerplåtsbelysning, se
Glödlampor och lampor.............326
Nya fälgar och däck......................282
Nyckel, mekanisk............................79
Nyckel, se Fjärrkontroll ..................74
Nyckellås till
framsätespassagerarens
krockkuddar................................188
Nylonlina för bogserstart/
bärgning ......................................345
Nät, bagagerum.............................263
Nödbromsningsfunktion vid
parkering, parkeringssensorer
med nödbromsningsfunktion....239
Nödhjul ..........................................303
Nödsituation, lossa
växelspärren elektroniskt ..........147
Nödöppning, tanklucka ................277

O
OBD omborddiagnos..................... 317
Oktantal, se Bensintyper............... 308
Olastad vikt..................................... 357
Olja................................................... 308
Oljebyte ........................................... 312
Oljebytesintervall, se
Underhållsbehov ......................... 159
Oljepåfyllningsrör .......................... 310
Oljetyper för påfyllning, motor ..... 311
Omborddiagnos OBD .................... 317
Omkörningsförbud ........................ 160
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Overksamt läge, viloläge och
körklart läge....................................44

P
Parkeringsbroms............................137
Parkeringshjälp, se
Parkeringssensorer .....................236
Parkeringslampor...........................173
Parkeringssensorer .......................236
Parkeringssensorer med
nödbromsningsfunktion, se
Nödbromsningsfunktion .............239
Partikelfilter, se
Avgaspartikelfilter........................267
Pekskärm ..........................................54
Pekskärm, se Använda
pekskärm ........................................54
Personlig profil, se Förarprofiler ....86
Plastdelar, skötsel ..........................352
Plats för barn ..................................110
Positionering, bilens position.........63
Positionsljus ...................................172
Princip för ordmatchning, se
Jämförelse av inmatade ord .........48
Profiler, se Förarprofiler ..................86
Punkterat däck, fortsätta köra ......296
Punktering, hjulbyte.......................298
Punktering, se
Däcktrycksövervakning ..............290
Punkteringsmeddelande, TPM .....294
Punkteringssats .............................285
Punkteringsvarningslampa,
TPM................................................294
Påfyllningsrör för motorolja..........310
Påkörningsvarning med
autobroms i stadstrafik ...............198

R
Radera personliga uppgifter ...........65
Radiofjärrkontroll .............................74
Rastrekommendation ....................213
Ratt, justering .................................106
Ratt, se Minnesfunktion.................106

369

Rattknappar ...................................... 40
Rattknappar med
multifunktioner .............................. 40
Reglage, se Förarens område ........ 40
Regnsensor .................................... 141
Regummerade däck....................... 283
Rekommenderade däckmärken ... 282
Rekommenderat bränsle............... 307
Rengöring av displayer,
skärmar......................................... 353
Rengöring, vindrutedisplay .......... 353
RES CNCL knapp, se Aktiv
farthållare ..................................... 225
RES CNCL knapp, se
Farthållare .................................... 222
Reservhjul, se Nödhjul .................. 303
RON (oktan), bensintyp................. 308
Rost på bromsskivor ..................... 271
RSC Runflat System Component,
se Säkerhetsdäck ........................ 284
Runflat-däck, se
Säkerhetsdäck ............................. 284
Runflat-teknologi, däck ................. 284
Ryggstöd, säten ............................... 95
Ryggstödets bredd .......................... 98
Ryggstödets kontur, se
Svankstöd....................................... 98
Ryggstödets vinkel .......................... 98
Rörelsedetektor................................ 92
Röststyrningssystem ...................... 58

S
Sensorer, skötsel ........................... 352
Service, se Assistans vid
haveri ............................................ 335
Servicebehov, se CBS Condition
Based Service .............................. 315
Sidokrockgardin............................. 180
Sidokrockkudde ............................. 180
Sidoskydd utan Surround View ... 240
Sidoventiler, se Ventilation ........... 255
Signaler vid upplåsning, se
Bekräftelsesignaler ....................... 90
Signalhorn ........................................ 40
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Skada, däck.....................................281
Skiftnyckel, se Bilens
verktygssats .................................325
Skriva in bokstäver och siffror .......54
Skruvmejsel, se Bilens
verktygssats .................................325
Skyddsfunktion, fönster, se
Klämskydd ......................................94
Skärm i bilen, se
informationsdisplay.......................50
Skärm, se Kontrolldisplay ...............50
Skärmspegling, anslutning .............71
Skötsel av displayer, skärmar.......353
Skötsel av klädseltyger .................351
Skötsel av skinn .............................350
Skötsel, bil.......................................349
Skötsel, se Biltvätt .........................347
Skötsel, vindrutedisplay................353
Skötselprodukter............................349
Slitbana, däck .................................280
Släckare, se Brandsläckare ..........341
Sminkspegel ...................................257
Snökedjor ........................................290
Solskydd..........................................257
Sommardäck, slitbana ...................280
SOS-knapp, se Automatiskt
nödanrop.......................................337
Sotpartiklar, filter, se
Avgaspartikelfilter........................267
Spara energi, se
Växelpunktsindikator ..................160
Spara på bränsle ............................272
Spegel, se Minnesfunktion............106
Spolarvätskestrålar, vindruta........142
SPORT, se Sportlägesknapp.........149
Sport-läge, knapp .................. 143, 149
Sportdisplayer ................................167
Sportfjädring, se Aktivt
fjädringssystem ...........................248
Sportprogram,
automatväxellåda.........................143
Språk, inställning på
kontrolldisplayen ...........................61
Spänna fast säkerhetsbälten, se
Säkerhetsbälten .............................99

Spännband, se Spännband
i bagagerummet........................... 262
Spännrem, se Spännband
i bagagerummet........................... 262
Spärrknapp, Automatväxellåda .... 143
Stabilitetskontrollsystem .............. 215
Standardutrustning, se
Utrustning i bilen ............................. 5
Standardvy, vindrutedisplay......... 169
Start av fläkt, se
Avgaspartikelfilter ....................... 267
Start med startkablar se
Starthjälp ...................................... 342
Start/stop-knapp ............................ 134
Startassistans, se VSC.................. 216
Starthjälp......................................... 342
Status för instruktionsboken............ 5
Status på informationsdisplay,
däck............................................... 292
Statusinformation,
Toyota Supra Command ............... 48
Stolvärme........................................ 107
Storlekar, se Dimensioner............. 356
Strålkastare, se Glödlampor
och lampor ................................... 326
Strålkastare, skötsel ...................... 348
Strålkastarglas ............................... 326
Strålkastaromkopplare.................. 171
Strålkastarreglering,
automatisk ..................................171
Strålkastarspolare, se
Torkarsystem ............................... 140
Styrning............................................. 50
Stång för bogserstart/bärgning.... 345
Ställa av bilen................................353
Stöldskyddssystem, låsning .......... 76
Stöldskyddssystem, se
Larmsystem ................................... 91
Stöldskyddssystem, se
Stöldsäkra hjulmuttrar ................ 300
Stöldsäkerhet, hjulmuttrar ............ 300
Stöldsäkra hjulmuttrar .................. 300
Störningsindikering, se
Bilmeddelanden........................... 152
Svankstöd ......................................... 98
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Svart is, se
Utetemperaturvarning .................158
Symboler och displayer.....................4
Säker sittposition .............................95
Säkerhetsbälten................................99
Säkerhetsbälten, skötsel ...............352
Säkerhetsdäck ................................284
Säkerhetssystem för barn, se
Färdas säkert med barn ..............110
Säkerhetssystem, se
Krockkuddar.................................179
Säkerhetssystem, se
Toyota Supra Safety ....................191
Säkra en transporterad last ..........262
Säkringar .........................................328
Särskild utrustning, se
Utrustning i bilen .............................5
Säte, se Minnesfunktion ................106
Säten, fram ........................................95

T
Takklädsel .........................................43
Taklast .............................................357
Tanka ...............................................276
Tankdisplay .....................................157
Tanklock ..........................................276
Tanklucka ........................................276
Tekniska specifikationer................356
Tekniska ändringar, se Din egen
säkerhet ............................................6
Teleservice-samtal .........................207
Temperatur, motorolja ...................158
Temperaturvisning, se
Utetemperatur ..............................158
Textmeddelande,
kompletterande ............................153
Tid ......................................................62
Tillbehör och delar .............................7
Tillsatser, typer av motorolja ........311
Tips för körning ..............................267
Torkare, se Torkarsystem..............140
Torkare, utfällt läge ........................142
Torkarsystem ..................................140
Totalvikt, tillåten .............................357
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Toyota Eurocare larmcentral, se
Assistans vid haveri.................... 335
Toyota Supra Command ................. 47
Toyota Supra Command,
användningsprincip .....................47
Toyota Supra Safety .....................191
TPM Däcktrycksövervakning........ 290
TRACTION, kördynamik ................ 218
Tre blinkerssignaler ....................... 139
Tryck, däck...................................... 278
Tryckt informationsmaterial
i bilen............................................... 18
Tryckövervakning, se
Däcktrycksövervakning .............. 290
Trötthetsvarning............................. 213
Turistfunktion, se Vänster-/
högertrafik .................................... 176
Tvätt, bilen ...................................... 347
Tvättsystem .................................... 347
Typer av motorolja för
påfyllning...................................... 311
Tätningsmedel, se
Punkteringssats........................... 285
Tävlingsbanor, körning ................. 272

U
Underhåll......................................... 315
Service enligt
serviceintervall........................ 319
Underhållsbehov............................ 159
Underhållsbehov, se CBS
Condition Based Service ............ 315
Underhållssystem.......................... 315
Undvika falsklarm ............................ 93
Upplåsning, automatisk .................. 91
Urvalslista
i instrumentgruppen.................... 163
USB-anslutning ................................ 69
USB-gränssnitt, placering
i bilen............................................. 259
Utetemperatur ................................ 158
Utfällt läge för vindrutetorkarna ... 142
Utrustning i bilen ............................... 5
Uttag för omborddiagnos OBD .... 317

372
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Uttag, ansluta elektriska
apparater, se Uttag.......................257
Uttag, se Ventilation .......................255
Utvändig start, se Starthjälp .........342

V
Varning för kollision bakifrån,
se Förebyggande av kollision
bakifrån .........................................211
Varning för korsande trafik ...........246
Varnings- och indikatorlampor,
se Bilmeddelanden ......................152
Varningsblinkers ............................335
Varningslampa i ytterbacksegel,
se Korsande trafik, varning ........246
Varningsmeddelande, se
Fordonsinformation.....................152
Varningstriangel .............................335
Varselljus.........................................174
Varvräknare.....................................157
Vatten på vägen ..............................270
Vatten, se Kondens när bilen
är parkerad....................................271
Vattenplaning..................................269
Ventilation .......................................255
Verktyg.............................................325
Vikt ...................................................357
Viktiga faktorer ...............................110
Viloläge, overksamt läge och
körklart läge....................................44
VIN, se Bilens
identifieringsnummer ....................17
Vindrutedisplay ..............................168
Vindrutedisplay, se
Minnesfunktion ............................106
Vindrutedisplay, skötsel ................353
Vindrutedisplay, standardvy .........169
Vindrutespolare, se
Torkarsystem................................140
Vindrutespolare,
spolarvätskestrålar ......................142
Vindrutetorkare, se
Torkarsystem................................140
Vinkel, ryggstöd ...............................98

Vinkla ner
framsätespassagerarens spegel,
se Automatisk
parkeringsfunktion ...................... 105
Vinterdäck....................................... 283
Vinterdäck, slitbana ....................... 280
Vinterförvaring, se Ställa av
bilen............................................... 353
Visa enhetslistan.............................. 72
Visning på vindrutan, se
Vindrutedisplay............................ 168
Vridmomentsdisplay, se
Sportdisplayer ............................. 167
VSC Antisladdsystem.................... 216
Välkomstbelysning ........................ 173
Välkomstbelysning vid
upplåsning...................................... 75
Vändcirkel ....................................... 356
Vändradielinjer, backkamera ........ 244
Vänstertrafik, se Vänster-/
högertrafik .................................... 176
Väskhållare ..................................... 262
Växellåda, se
Automatväxellåda........................ 143
Växelpaddlar på ratten .................. 143
Växelpunktsindikator .................... 160
Växelspärr, lossa elektroniskt .....147
Växelväljare, automatväxellåda...143
Växlingslampor, varvräknare........ 157

Y
Ytterbackspegel, automatisk
avbländning ........................105, 105
Ytterbackspegel, automatisk
parkeringsfunktion ...................... 105
Ytterbackspeglar............................ 104
Ytterbackspeglar,
funktionsstörning ........................ 105
Yttre belysning med bilen låst........ 77
Yttre belysning vid upplåsning ...... 75

Å
Återbruk, återvinning .................... 318
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Återcirkuleringsfilter, se
Mikrofilter/aktivt kolfilter .............255
Återställning,
däcktrycksövervakning TPM ......293
Återvinning .....................................318
Åtgärda punkteringar.....................284

Ä
Ändringar, tekniska, se Din egen
säkerhet ............................................6

Ö
Ögla för bogsering .........................346
Öglor, se Fästöglor
i bagagerummet ...........................262
Önskad hastighet, se Aktiv
farthållare......................................225
Öppna och stänga............................74
Överhettning av motorn, se
Kylvätsketemperatur ...................158
Översvämning ................................270
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