
Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



2

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

OBSAH

1-1. POZNÁMKY
Poznámky ............................... 4

2-1. STRUČNÝ PŘEHLED
Úvod .....................................26

Seřízení a ovládání...............32

Jízda .....................................36

3-1. OVLÁDÁNÍ
Oblast řízení .........................46

Provozní stav vozidla............50

Toyota Supra Command .......53

Obecná nastavení.................67

Osobní nastavení..................71

Připojení................................76

Otevírání a zavírání ..............83

Sedadla, zrcátka a volant ...101

Péče o bezpečnost dětí ......115

Jízda ...................................146

Displeje ...............................162

Světla..................................184

Bezpečnost .........................192

Systémy řízení stability 
vozidla ..............................228

Asistenční jízdní systémy ...233

Jízdní komfort .....................261

Klimatizace .........................262

Vybavení interiéru ...............271

Úložné přihrádky.................275

Zavazadlový prostor ...........277

4-1. RADY PRO JÍZDU
Pokyny pro jízdu .................282

Úspora paliva......................289

5-1. MOBILITA
Tankování ...........................294

Kola a pneumatiky ..............296

Motorový prostor.................323

Provozní kapaliny ...............326

Údržba ................................334

Plánovaná údržba 
(kromě Evropy a Austrálie).. 337

Výměnné součásti ..............343

Asistence při poruše ...........354

Obecná péče ......................369

6-1. PŘEHLED
Technické údaje ..................378

Certifikace...........................385

Abecední rejstřík.................478

1 POZNÁMKY

2 STRUČNÝ PŘEHLED

3 OVLÁDÁNÍ

4 RADY PRO JÍZDU

5 MOBILITA

6 PŘEHLED

Rejstřík



1
3

1

PO
ZN

ÁM
KY

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

POZNÁMKY

.1-1. POZNÁMKY
Poznámky............................. 4



4 1-1. POZNÁMKY

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

1-1.POZNÁMKY

Nejrychlejší způsob, jak najít infor-
mace o konkrétním tématu nebo 
funkci, je vyhledat abecední rejstřík.

Kterýkoliv autorizovaný prodejce 
nebo servis Toyota, nebo kterýkoliv 
spolehlivý servis vám rád zodpoví 
jakékoliv další otázky.

Činnosti, které mají být provedeny, 
jsou uvedeny jako číslovaný se-
znam. Pořadí kroků musí být dodr-
ženo.
1 První činnost.

2 Druhá činnost.

Tento symbol na součásti vozidla 
ukazuje, že další informace o sou-
části jsou k dispozici v Příručce pro 
uživatele.

Tato Příručka pro uživatele popisuje 
všechny modely a všechna stan-
dardní, národní a speciální vybavení 
dostupná pro tuto modelovou řadu. 
Proto může tato Příručka pro uživa-
tele obsahovat také popisy a obráz-
ky vybavení a funkcí, kterými není 
vozidlo vybaveno, například z důvo-
du zvoleného speciálního vybavení 
nebo varianty pro danou zemi.

Poznámky

O této Příručce pro uživatele

Orientace

Další zdroje informací

Kterýkoliv autorizovaný pro-
dejce nebo servis Toyota, 
nebo kterýkoliv spolehlivý 
servis

Symboly a zobrazení

Symboly v Příručce pro uži-
vatele

Symbol Význam

Pokyny, které je třeba do-
držovat, abyste zabránili 
možnosti zranění sebe 

a ostatních, stejně jako váž-
nému poškození vozidla

Opatření, která mohou být 
přijata k ochraně životního 

prostředí.

"..." Texty na displeji ve vozidle 
pro volbu funkcí.

›...‹ Příkazy pro systém ovlá-
dání hlasem.

››...‹‹ Odpovědi systému ovlá-
dání hlasem.

Označuje ovládací nebo 
pracovní postupy. Postu-
pujte podle kroků v čísel-

ném pořadí.

Činnosti

Symbol na součástech a se-
stavách

Vybavení vozidla

Symbol Význam
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To se vztahuje také na funkce a sys-
témy týkající se bezpečnosti.
Dodržujte příslušné zákony a před-
pisy, když používáte příslušné funk-
ce a systémy.
Pokud určité vybavení a modely 
nejsou popsány v této Příručce pro 
uživatele, viz doplňující Příručky pro 
uživatele.
U vozidel s pravostranným řízením 
jsou některé ovládací prvky umístě-
ny odlišně od těch, které jsou zobra-
zeny na obrázcích.

Datum výroby vašeho vozidla nalez-
nete ve spodní části sloupku dveří 
řidiče.
Datum výroby je definováno jako 
kalendářní měsíc a kalendářní rok, 
ve kterém byly smontovány karose-
rie vozidla a pohonné jednotky a vo-
zidlo vyjelo z výrobní linky.

Neustálý vývoj zajišťuje vysokou 
úroveň bezpečnosti a kvality vozidel. 
V ojedinělých případech se proto 
může vozidlo lišit od zde uvedených 
informací.

Při čtení této Příručky pro uživatele 
mějte na paměti následující: Aby 
naše vozidla i nadále splňovala nej-
vyšší standardy kvality a bezpečnosti, 
sledujeme politiku nepřetržitého, prů-
běžného vývoje. Vzhledem k tomu, 
že změny v konstrukci vozidel i pří-
slušenství mohou být zavedeny kdy-
koliv, vybavení vašeho vozidla se 
může lišit od vybavení popsaného 
v této příručce. Ze stejného důvodu 
není také možné zaručit, že všechny 
popisy budou ve všech ohledech 
zcela přesné.
Proto musíme požádat o pochopení 
skutečnosti, že výrobce vašich vozi-
del není schopen rozpoznat právní 
nároky založené na nesrovnalos-
tech mezi údaji, obrázky a popisy 
v této Příručce pro uživatele a vyba-
vením vašeho vozidla. Vezměte pro-
sím na vědomí, že některé volitelné 
vybavení popsané v této příručce 
není k dispozici na australských mo-
delech z důvodu omezení stanove-
ných Australian Design Rules 
a dalšími požadavky.
Pokud budete potřebovat další infor-
mace, kontaktujte svého prodejce 
Toyota, který vám poradí.

Datum výroby

Stav Příručky pro uživatele

Obecně

Pro Austrálii a Nový Zéland: 
obecně
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Při používání vozidla k se řiďte ná-
sledujícími pokyny:
• Příručka pro uživatele.
• Informace ve vozidle. Neodstra-

ňujte štítky.
• Technické údaje vozidla.
• Platné zákony a bezpečnostní 

normy země, ve které je vozidlo 
používáno.

• Dokumenty o vozidle a právní do-
kumenty.

Vaše vozidlo je technicky navrženo 
pro provozní podmínky a schvalova-
cí požadavky obvyklé v zemi, do 
které byly poprvé dodány - homolo-
gaci. Pokud je vaše vozidlo provo-
zováno v jiné zemi, může být nutné 
vozidlo předem přizpůsobit obvyk-
lým odlišným provozním podmín-
kám a schvalovacím požadavkům. 
Pokud vaše vozidlo neodpovídá ho-
mologačním požadavkům v určité 
zemi, nemůžete tam uplatňovat po-
žadavky na záruku pro vaše vozidlo. 
Požadavky na záruku lze rovněž 
zrušit, pokud byla palubní síť upra-
vena, např. použitím řídicích jedno-
tek, hardwaru nebo softwaru, které 
byly výrobcem vozidla klasifikovány 
jako nevhodné. Další informace 
vám poskytne kterýkoliv autorizova-
ný prodejce nebo servis Toyota, 
nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Vyspělá technologie používaná ve 
vašem vozidle, například nejmoder-
nější materiály a vysoce výkonná 
elektronika, vyžaduje odpovídající 
údržbu a způsoby opravy.
V důsledku toho výrobce vašeho vo-
zidla doporučuje, aby příslušné prá-
ce byla provedeny společností 
Toyota. Pokud se rozhodnete použít 
jiný odborný servis, Toyota doporu-
čuje používat zařízení, které provádí 
údržbu a opravy podle specifikací 
společnosti Toyota, s náležitě vyško-
leným personálem. V této Příručce 
pro uživatele jsou tato zařízení 
označována jako "kterýkoliv spoleh-
livý servis nebo jiný kvalifikovaný 
servis".
Pokud jsou takové práce, například 
údržba a opravy, provedeny neod-
borně, může to mít za následek po-
škození a představovat tak 
bezpečnostní riziko.
Nesprávně provedené práce na laku 
vozidla mohou způsobit selhání 
nebo poruchu součástí, například 
radarových senzorů, což může mít 
za následek bezpečnostní riziko.

Vaše bezpečnost

Zamýšlené použití

Záruka

Údržba a opravy

VÝSTRAHA
Nesprávně provedené práce na laku 
vozidla mohou způsobit selhání nebo 
poruchu radarových senzorů, což 
může mít za následek bezpečnostní ri-
ziko. Hrozí nebezpečí nehod nebo zni-
čení majetku. U vozidel s radarovými 
senzory nechte lakování nebo opravy 
laku na náraznících provést kterýmko-
liv autorizovaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo kterýmkoliv 
spolehlivým servisem.
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Toyota doporučuje používat součás-
ti a příslušenství, které jsou pro ten-
to účel specificky schváleny 
společností Toyota.
Informace o originálních součástech 
a příslušenství Toyota, o dalších 
produktech schválených společností 
Toyota a o odborných doporučeních 
ohledně všech souvisejících záleži-
tostí doporučujeme konzultovat se 
společností Toyota.
Bezpečnost a kompatibilita těchto 
výrobků ve spojení s vozidly Toyota 
byla zkontrolována společností 
Toyota.
Toyota přijímá odpovědnost za origi-
nální součásti a příslušenství Toyota. 
Toyota nemůže převzít odpovědnost 
za součásti nebo příslušenství jaké-
hokoli druhu, které nebyly schváleny.
Toyota není schopna posuzovat 
každý jednotlivý produkt cizího pů-
vodu, pokud jde o jeho vhodnost pro 
použití na vozidlech Toyota bez bez-
pečnostního rizika. Nemůže být za-
jištěna vhodnost ani v případě, že 
pro ně bylo vydáno oficiální povole-
ní v určité zemi. Zkoušky provedené 
pro tato povolení nemohou vždy po-
krývat všechny provozní podmínky 
vozidel Toyota a některé z nich jsou 
proto nedostatečné.

V rámci směrnic a právních předpisů 
na ochranu dat je výrobce vozidla 
odpovědný za zpracování osobních 
údajů, které se shromažďují při pou-
žívání vozidla nebo z webových 
stránek, zákaznické podpory, online 
služeb a marketingových opatření.

Každé vozidlo má jedinečné identifi-
kační číslo vozidla. V závislosti na 
zemi lze majitele vozidla identifiko-
vat pomocí identifikačního čísla 
vozidla, registrační značky a přísluš-
ných úřadů. Existují také další způ-
soby, jak může řidič nebo majitel 
vozidla sledovat data shromážděná 
ve vozidle, například prostřednictvím 
účtu Toyota Supra Connect.

Součásti a příslušenství Euroasijská shoda EAC

Údaje o vozidle a ochrana dat

Odpovědnost a práva

Odpovědnost za data

Identifikace osob
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V souladu s platnými právními před-
pisy o ochraně dat mají uživatelé 
vozidel určitá práva, která mohou 
uplatnit vůči výrobci vozidla nebo 
společnostem, které shromažďují 
nebo zpracovávají jejich osobní 
údaje.
Uživatelé vozidel mají právo na bez-
platné a komplexní informace od or-
ganizací, které ukládají jejich osobní 
údaje.
Těmito organizacemi mohou být:
• Výrobce vozidla
• Kterýkoliv autorizovaný prodejce 

nebo servis Toyota
• Kterýkoliv spolehlivý servis nebo 

jiný kvalifikovaný servis
Uživatelé vozidel si mohou vyžádat 
informace o tom, jaké osobní údaje 
byly uloženy, na co jsou použity 
a odkud pocházejí. Pro získání 
těchto informací je vyžadován do-
klad o vlastnictví nebo používání.
Právo na přístup se vztahuje také 
na informace o datech, které byly 
předány jiným společnostem nebo 
orgánům.
Příslušné zásady ochrany osobních 
údajů naleznete na webových strán-
kách výrobce vozidla. Tyto zásady 
ochrany osobních údajů obsahují in-
formace o právu na odstranění nebo 
opravu údajů. Webové stránky vý-
robce vozidla také poskytují kontakt-
ní údaje a údaje pracovníka pro 
ochranu dat.

Majitel vozidla může nechat v přípa-
dě potřeby za poplatek data uložená 
ve vozidle načíst u kteréhokoliv au-
torizovaného prodejce nebo v servi-
su Toyota, nebo v kterémkoliv 
spolehlivém servisu.
K načítání dat o vozidle se používá 
zákonem vyžadovaná zásuvka pa-
lubní diagnostiky OBD ve vozidle.

Shromažďování osobních údajů 
může být nezbytné, aby výrobce vo-
zidla mohl plnit povinnosti vůči zá-
kazníkovi nebo zákonodárci nebo 
nabízet vysoce kvalitní výrobky 
a služby.
To obsahuje například:
• Plnění smluvních závazků týkají-

cích se prodeje, servisu a oprav 
vozidel, například prodejních pro-
cesů, služeb.

• Plnění smluvních závazků při po-
skytování digitálních služeb vzta-
hujících se k vozidlu, například 
Toyota Supra Connect.

• Zajištění kvality produktů, výzku-
mu a vývoje nových produktů, ja-
kož i optimalizace servisních 
procesů.

• Provádění prodejních, servisních 
a administrativních procesů, za-
hrnující pobočky a národní pro-
dejní společnosti.

• Zákaznická podpora, například 
zpracování smlouvy.

• Reklamní komunikace a prů-
zkum trhu na základě osobního 
souhlasu.

Zákony na ochranu údajů

Zpracování dat
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• Plnění zákonných povinností, na-
příklad informace týkající se tech-
nických kampaní.

• Zpracování záručních požadavků.

V závislosti na situaci mohou být 
shromažďovány následující osobní 
údaje.

■ Kontaktní údaje
Jméno, adresa, telefonní číslo, 
e-mailová adresa.

■ Osobní údaje
• Osobní údaje poskytnuté zákaz-

níky, například datum narození, 
vzdělání, velikost domácnosti 
nebo zaměstnání.

• Data určující totožnost, například 
řidičský průkaz.

■ Údaje o smlouvě
• Číslo zákazníka, číslo smlouvy, 

rezervace online služeb.
• Uložené informace o platbě, na-

příklad číslo kreditní karty.

■ Úvěrové hodnocení
• Informace o transakcích.
• Informace o podvodech nebo 

trestných činech.

■ Zájmy
Informace poskytnuté zákazníkem 
týkající se oblastí zájmu, například 
oblíbenost výrobků, koníčky a jiné 
osobní preference.

■ Použití webových stránek a ko-
munikace

• Informace o tom, jak jsou webové 
stránky používány a zda jsou zprá-
vy otevírány nebo přeposílány.

• Informace o účtu týkající se online 
služeb, zákaznických portálů a po-
tenciálních zákaznických portálů.

■ Údaje o transakcích a interak-
cích

Informace o nákupech produktů 
a služeb, interakcích s podporou zá-
kazníků a účasti na průzkumech trhu.

■ Použití aplikací a služeb výrob-
ce vozidla

Informace o používání aplikací v mo-
bilních zařízeních a online službách.

■ Informace o funkcích a nasta-
vení vozidla

Informace o funkcích a nastavení vo- 
zidla, například při používání online 
služeb.

■ Data senzorů a data o použití 
týkající se vozidla

Data generovaná a/nebo zpracova-
ná ve vozidle.
• Asistenční systémy řidiče: Zpra-

cování dat senzorů, které se pou-
žívají k vyhodnocení okolí vozidla 
nebo chování řidiče.

• Osobní nastavení: Nastavení ulo-
žená v profilu vozidla, například 
nastavení sedadla.

• Multimédia, navigace, například 
cíle.

Shromažďování dat

Typ shromažďovaných dat
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Osobní údaje mohou být shromaž-
ďovány v následujících časech:
• Pokud zákazník navazuje přímý 

kontakt s výrobcem vozidla, na-
příklad prostřednictvím webové 
stránky.

• Při vyžádání informací o produk-
tech a službách nebo přímých ná-
kupech, například na webových 
stránkách nebo v aplikacích.

• Při přímých nákupech, například 
na webové stránce.

• Při přímém nákupu služeb, napří-
klad online služeb.

• Při reakci na zákazníka týkající 
se přímých marketingových akti-
vit, například při poskytování 
osobních údajů.

• Při používání vozidel, produktů, 
služeb a digitálních nabídek, na-
příklad webových stránek, aplikací.

• Při přenosu osobních údajů pro-
střednictvím kteréhokoliv autori-
zovaného prodejce nebo servisu 
Toyota, nebo kteréhokoliv spoleh-
livého servisu, za předpokladu, 
že jsou splněny požadavky na 
ochranu dat.

• Při poskytování osobních údajů 
prostřednictvím certifikovaných 
poskytovatelů adres, pokud jsou 
splněny požadavky na ochranu 
dat.

• Při čtení údajů o vozidle, včetně 
identifikačního čísla vozidla, bě-
hem servisních a opravárenských 
činností.

Ve vašem vozidle je instalováno ně-
kolik elektronických řídicích zaříze-
ní. Elektronické řídicí jednotky 
zpracovávají data, která přijímají ze 
senzorů vozidla, generují je nebo si 
je vzájemně vyměňují. Aby vozidlo 
fungovalo bezpečně nebo poskyto-
valo asistenci během jízdy, je třeba 
vysoký počet řídicích jednotek, na-
příklad asistenční systémy řidiče. 
K dispozici jsou také řídicí zařízení, 
která řídí komfortní nebo informační 
funkce.
Data uložena ve vozidle mohou být 
kdykoliv vymazána. Tato data jsou 
předávána třetím stranám pouze 
tehdy, pokud jsou výslovně požado-
vána v průběhu využívání online 
služeb. Přenos závisí na nastavení 
zvoleném pro používání služeb.

Asistenční systémy řidiče, napří-
klad adaptivní tempomat, Driver 
Attention Control, zpracování dat 
senzorů, které se používají k vyhod-
nocení okolí vozidla nebo chování 
řidiče.
Ty obsahují například:
• Hlášení o stavu vozidla a jeho 

jednotlivých součástí, například 
rychlost kol, obvodová rychlost 
kol, zpomalení, boční zrychlení, 
upevněné bezpečnostní pásy.

Čas shromažďování dat Data ve vozidle

Obecně

Údaje senzorů
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• Okolní podmínky, například teplo-
ta, signály senzoru deště.

Data se zpracovávají ve vozidle 
a jsou obvykle přechodná. Ukládají 
se déle než je provozní období pou-
ze tehdy, pokud je to nezbytné pro 
provádění služeb dohodnutých se 
zákazníkem.

Elektronické součásti, například řídi-
cí zařízení a klíče od vozidla, obsa-
hují komponenty pro ukládání 
technických informací. Informace 
o stavu vozidla, použití a opotřebení 
součásti, požadavcích na údržbu, 
událostech nebo chybách je možné 
dočasně nebo trvale uložit.
Tyto informace obecně dokumentují 
stav součásti, modulu, systému 
nebo okolí vozidla, včetně:
• Provozní stavy součástí systému, 

například úrovně naplnění, tlak 
huštění pneumatik, stav akumulá-
toru.

• Poruchy a selhání důležitých sou-
částí systému, například světel 
a brzd.

• Reakce vozidla na konkrétní jízd-
ní situace, například spuštění air-
bagu, aktivace systémů řízení 
stability vozidla.

• Informace o událostech poškozu-
jících vozidlo.

Data jsou požadována tak, aby řídicí 
jednotky mohly provádět své funkce. 
Používají se také k detekci a nápra-
vě poruch, stejně jako k optimalizaci 
funkcí vozidla.

Většina těchto dat je přechodných 
a zpracovávají se pouze v samotném 
vozidle. Pouze malá část dat je ulo-
žena v paměti událostí nebo chyb 
v reakci na specifické okolnosti.

Díky funkcím pro pohodlí, jako je 
nastavení sedadla, klimatu nebo 
osvětlení, je každá cesta ještě pří-
jemnější. Osobní nastavení těchto 
funkcí lze uložit do profilu ve vozidle 
a vyvolat na vyžádání, například po-
kud nastavení změnil jiný řidič. V zá-
vislosti na vybavení lze tyto profily 
uložit do zabezpečených datových 
systémů výrobce vozidla. Když řidič 
změní vozidlo, lze tyto uložené pro-
fily jednoduše použít na jiné vozidlo.
Nastavení vozidla uložená v profilu 
vozidla lze kdykoli změnit nebo vy-
mazat.

Údaje mohou být také importovány 
do zábavního a komunikačního sys-
tému vozidla, například prostřednic-
tvím chytrého telefonu nebo MP3 
přehrávače. Importovaná data mo-
hou být zpracována ve vozidle, na-
příklad pro přehrávání oblíbené 
hudby uživatele.
V závislosti na vybavení vozidla tyto 
údaje zahrnují:
• Multimediální data, jako je hudba, 

filmy nebo fotografie pro přehrá-
vání v integrovaném multimediál-
ním systému.

Elektronické součásti

Osobní nastavení

Multimédia a navigace
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• Data adresáře pro použití ve spo-
jení s integrovaným hands-free 
systémem nebo integrovaným 
navigačním systémem.

• Cíle: V závislosti na vybavení 
může být navigace trasy zaháje-
na automaticky pomocí cílů, které 
se navigační systém naučil.

• Data o využívání internetových 
služeb.

Tato data mohou být uložena lokál-
ně ve vozidle nebo uložena na zaří-
zení, které bylo připojeno k vozidlu, 
například na chytrém telefonu, USB 
flash disku nebo MP3 přehrávači.

Při požadavku servisních prací, např. 
při opravách, servisních pracích, zá-
ručních pracích a opatřeních k zajiš-
tění kvality, je možné tyto technické 
informace přečíst z vozidla spolu 
s identifikačním číslem vozidla.

Elektronické součásti vozidla mo-
hou obsahovat média pro ukládání 
dat, která ukládají technické infor-
mace týkající se stavu vozidla, udá-
lostí a chyb. Data potřebná pro 
servisní opatření se zpracovávají 
lokálně a po dokončení práce se au-
tomaticky vymažou. Kterýkoliv auto-
rizovaný prodejce nebo servis 
Toyota, nebo kterýkoliv spolehlivý 

servis může tyto informace přečíst. 
V rámci servisních a opraváren-
ských objednávek jsou data čtena 
pomocí diagnostické patice OBD 
pomocí speciálních diagnostických 
systémů a předávána výrobci vozi-
dla. Zákazník má právo vznést ná-
mitky proti přečtení a předání dat.

Výrobce vozidla udržuje dokumen-
taci vztahující se ke každému vozi-
dlu, aby bylo zajištěno, že je 
poskytován řádný servis. V rámci 
právních požadavků může být tato 
dokumentace zpřístupněna nezávis-
lým provozovatelům, například spe-
cializovaným dílnám.
Nezávislí provozovatelé mohou tyto 
údaje použít pouze pro účely prove-
dení příslušné servisní nebo opravné 
objednávky. To například zabraňuje 
zbytečnému zdvojování práce na 
vozidle.

Data zaznamenávají technické pod-
mínky vozidla a pomáhají při lokali-
zaci chyb, dodržování záručních 
povinností a zlepšování kvality.
Aby byla zajištěna kvalita výrobků 
a vývoj nových výrobků, mohou být 
odečtena data o použití jednotlivých 
součástí a systémů, například svět-
la, brzdy, elektricky ovládaná okna, 
displeje. Tato data pomáhají výrobci 
vozidla optimalizovat konstrukci 

Servisní data

Obecně

Uložená data

Optimalizace servisních procesů

Zajištění kvality výrobku
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součástí a systémů. Analýza dat 
rovněž poskytuje základ pro technic-
ké kampaně a odvolání ze zákona.
Kromě toho má výrobce povinnost 
sledovat výrobky v souladu se záko-
nem o odpovědnosti za výrobek. 
Pro splnění těchto povinností výrob-
ce vozidla požaduje technická data 
z vozidla.

Data z vozidla mohou být také pou-
žita ke kontrole nároků zákazníka 
na záruku. Pokud jsou uplatněny 
nároky na goodwill nebo záruku, 
jsou odečtená data přenesena k vý-
robci vozidla, aby bylo možné rekla-
mace neprodleně vyřešit.
Paměti chyb a událostí ve vozidle 
mohou být resetovány, když který-
koliv autorizovaný prodejce nebo 
servis Toyota, nebo kterýkoliv spo-
lehlivý servis provádí opravu nebo 
servisní práci.

Na požádání lze zabránit předání 
dat výrobci vozidla za účelem zajiš-
tění kvality produktu nebo optimali-
zace servisních procesů.

Podle současného zákona je výrob-
ce vozidla povinen poskytnout orgá-
nům veškeré údaje, které uložil. 
Data jsou poskytována v požadova-
ném rozsahu a případ od případu, 
například za účelem vyšetřování 
trestného činu.
Současný zákon také dává státním 
orgánům oprávnění číst údaje ze 
samotného vozidla pro jednotlivé 
případy. To by mohlo zahrnovat na-
příklad čtení dat z ovládacího zaří-
zení airbagu, aby byly například 
osvětleny okolnosti nehody.

V závislosti na vybavení mohou být 
mobilní zařízení, například chytré 
telefony, připojena k vozidlu a použi-
ta k ovládání funkcí vozidla, např, 
Toyota Supra Connect. Například, 
zvuk a obrázky z mobilního zařízení 
lze přehrávat a zobrazovat prostřed-
nictvím multimediálního systému ve 
vozidle.
Zvolené informace jsou současně 
přenášeny do mobilního zařízení. 
V závislosti na typu integrace to za-
hrnuje například údaje o poloze 
a další obecné informace o vozidle. 
To optimalizuje způsob, jakým fun-
gují vybrané aplikace, například 
navigace nebo přehrávání hudby. 
Způsob, jakým jsou data dále zpra-
covávána, určuje poskytovatel pří-
slušné aplikace.

Goodwill a záruční požadavky

Kontrola nad daty

Právní požadavky na zveřej-
ňování dat

Mobilní zařízení



14 1-1. POZNÁMKY

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Pokud má vozidlo bezdrátové připo-
jení k síti, umožňuje to výměnu dat 
mezi vozidlem a jinými systémy, na-
příklad s Toyota Supra Connect.

V případě online služeb poskytova-
ných výrobcem vozidla jsou přísluš-
né funkce popsány na vhodném 
místě, například v uživatelské pří-
ručce, na webové stránce výrobce. 
Poskytovány jsou také příslušné 
právní informace týkající se ochrany 
údajů.
Osobní údaje mohou být použity 
k poskytování online služeb. Data 
jsou vyměňována prostřednictvím 
zabezpečeného spojení, například 
s datovými systémy výrobce vozi-
dla určeného pro tento účel.
Jakékoli shromažďování, zpracová-
ní a použití osobních údajů nad 
rámec toho, co je nezbytné k posky-
tování služeb, vyžaduje vždy zákon-
né povolení, smluvní dohodu nebo 
souhlas uživatele.

Toyota Supra Connect propojuje vo-
zidlo s celou řadou digitálních služeb. 
Při použití jsou online přenášena 
pouze data uložená ve vozidle, která 
jsou nezbytná pro provádění dohod-

nuté služby, například informace 
o identifikaci a lokalizaci vozidla. Zá-
kladem je smluvní dohoda s uživa-
telem.
V jednotlivých případech je přenos 
dat spuštěn v důsledku předdefino-
vaných událostí, jako je automatické 
tísňové volání. Bezdrátové síťové 
připojení je navázáno prostřednic-
tvím vysílací a přijímací jednotky ve 
vozidle nebo prostřednictvím osob-
ních mobilních zařízení, která jsou 
přinesena do vozidla, například 
chytrých telefonů. Přenos dat lze na 
vyžádání deaktivovat.
Toto připojení k bezdrátové síti 
umožňuje použití online funkcí. Patří 
mezi ně on-line služby a aplikace 
dodané výrobcem vozidla nebo jiný-
mi poskytovateli.

Při používání online služeb od jiných 
poskytovatelů jsou tyto služby odpo-
vědností příslušného poskytovatele 
a podléhají podmínkám ochrany 
osobních údajů a podmínkám pou-
žívání. Výrobce vozidla nemá žádný 
vliv na vyměňovaná data.
Informace o způsobu, jakým jsou 
osobní údaje shromažďovány a po-
užívány ve vztahu ke službám tře-
tích stran, rozsah těchto údajů 
a jejich účel, lze získat od příslušné-
ho poskytovatele.

Služby

Obecně

Služby od výrobce vozidla

Toyota Supra Connect

Služby od jiných poskytovatelů
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Každý uživatel se sám rozhodne, zda 
si přeje uzavřít smlouvu na službu, 
jako je Toyota Supra Connect. Infor-
mace o rozsahu a obsahu zpraco-
vání dat jsou poskytovány písemně 
před získáním služby a jsou součás-
tí předání vozidla.
Uživatel má možnost služby kdykoli 
deaktivovat a v důsledku toho zasta-
vit zpracování dat potřebných pro 
služby. Je také možné nechat akti-
vovat nebo deaktivovat celé datové 
připojení. Vyloučeny jsou funkce 
a služby, které jsou vyžadovány zá-
konem, například systémy tísňové-
ho volání.

CarData poskytuje transparentnost, 
pokud jde o způsob, jakým jsou 
zpracovávána data o vozidle při po-
užívání Toyota Supra Connect. Car-
Data umožňuje uživatelům 
kontrolovat, zda jsou data vozidel 
zpracovávaná v rámci Toyota Supra 
Connect předávána třetím stranám. 
Uživatelé se mohou rozhodnout pro 
každou jednotlivou službu nabízející, 
zda má být přístup k datům poskyt-
nut nebo zamítnut třetím stranám, 
například pro pojišťovny.
Kdykoliv je možné také vyžádat si 
z CarData archiv. Archiv poskytuje 
informace o datech, která byla pře-
nesena a uložena v kontextu Toyota 
Supra Connect. Přístup k datům 

CarData je možný pro poskytovatele 
třetích stran pouze prostřednictvím 
serverů výrobce vozidla. Přímý pří-
stup k vozidlu a jeho datům není po-
volen.
Další informace o CarData jsou 
k dispozici na zákaznickém portálu 
Toyota Supra Connect.

Systém tísňového volání eCall vyža-
dovaný zákonem umožňuje manuál-
ní nebo automatická tísňová volání, 
například v případě nehody.
Tísňová volání jsou zodpovězena 
veřejným záchranným koordinačním 
centrem.

Informace o povinném palubním 
systému tísňového volání eCall, kte-
rý je založen na tísňovém volání 
112, jeho provozu a jeho funkcích, 
viz kapitola o tísňovém volání.
Služba eCall založená na tísňovém 
volání 112 je veřejnou službou 
obecného zájmu a je poskytována 
zdarma.
Pokud dojde k vážné nehodě, po-
vinný systém tísňového volání eCall 
se aktivuje automaticky pomocí pa-
lubních senzorů jako standardní 
funkce. Spouští se také automaticky, 

Osobní rozhodnutí

Transparentnost dat o vozidle

Povinný systém tísňového 
volání

Podstata

Obecně
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pokud je vozidlo vybaveno inteligent-
ním systémem tísňového volání, 
který v případě vážné nehody ne-
funguje.
Povinný systém tísňového volání 
eCall lze v případě potřeby spustit 
také manuálně.
Pokud dojde k kritické poruše systé-
mu, která by vyřadila povinný systém 
tísňového volání eCall z provozu, 
obdrží cestující varování.
Pro více informací:
• Tísňové volání, viz strana 357.
• Porucha, viz strana 358.

Povinný systém tísňového volání 
eCall zpracovává osobní údaje 
v souladu s následujícími předpisy:
• Ochrana osobních údajů: Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady 
2016/679/EU.

• Ochrana osobních údajů: Směrni-
ce Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES.

Osobní údaje jsou zpracovávány 
pouze za účelem přenosu tísňových 
volání eCall na standardizované 
evropské číslo tísňového volání 112.

Povinný systém tísňového volání 
eCall funguje prostřednictvím mobil-
ní komunikace přes SIM kartu insta-
lovanou ve vozidle. SIM karta není 
trvale připojena k mobilní telefonní 
síti; zůstane připojena pouze dokud 
je tísňové volání aktivní.

Povinný systém tísňového volání 
eCall může shromažďovat a zpraco-
vávat pouze následující data:
• Identifikační číslo vozidla pro 

rychlou identifikaci vozidla, napří-
klad model.

• Typ vozidla, například osobní vůz.
• Typ pohonu vozidla, například 

benzín nebo motorová nafta, pro 
posouzení rizik spojených se zá-
chranou, například nebezpečí po-
žáru způsobeného palivem.

• Poloha vozidla v době nehody, 
jeho poslední tři polohy a směr 
jízdy, aby se vozidlo lokalizovalo 
rychleji, například na velmi složi-
tých úsecích trasy.

• Soubor protokolu pro automatic-
kou aktivaci systému a jeho časo-
vé razítko.

• Řídící informace, které záchran-
ným službám sdělují, zda bylo 
například tísňové volání spuštěno 
automaticky nebo manuálně.

• Časové razítko pro určení doby 
nehody s cílem optimalizovat plá-
ny nasazení záchranných služeb.

• Například směr jízdy pro určení, 
která strana vozovky je míněna.

Orgány státu, na jehož území se 
provádí tísňové volání systému 
eCall, určují, která koordinační cent-
ra tísňového volání budou přijímat 
a zpracovávat povinné tísňové 
volání.

Informace o zpracování údajů

SIM karta

Typy údajů a jejich příjemci
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Povinný systém tísňového volání 
eCall zajišťuje, že data obsažená 
v paměti systému nemohou být před 
spuštěním tísňového volání zpří-
stupněna mimo systém.
Údaje shromážděné pro systém po-
vinného tísňového volání eCall se 
ukládají pouze ve vozidle a při spuš-
tění tísňového volání se zasílají do 
záchranného koordinačního centra.
Povinný systém tísňového volání 
eCall zajišťuje, že jej nelze sledovat 
a během normálního provozu nedo-
chází k trvalému sledování.
Povinný systém tísňového volání 
eCall zajišťuje, že data v interní pa-
měti systému jsou automaticky 
a nepřetržitě vymazávána.
Data týkající se polohy vozidla jsou 
nepřetržitě přepisována v interní pa-
měti systému, takže poslední tři po-
lohy vozidla potřebné pro normální 
fungování systému jsou vždy k dis-
pozici a ne více.
Záznam dat o činnosti povinného 
systému tísňového volání eCall je 
uchováván po dobu, která je nezbyt-
ná pro vyřízení tísňového volání 
eCall a za žádných okolností po 
dobu delší než 13 hodin po spuštění 
tísňového volání eCall.

Osoba, které se zpracování dat týká, 
například majitel vozidla, má právo 
na přístup k údajům a může poža-
dovat, aby údaje o něm, které ne-
jsou zpracovány v souladu se 
zákonnými předpisy, byly opraveny, 
vymazány nebo případně bloková-
ny. Pokaždé, když jsou údaje opra-
veny, vymazány nebo blokovány 
v souladu s těmito předpisy, musí 
být informovány třetí strany, kterým 
byly údaje předány, pokud je to při-
měřeně praktické.
Osoba, které se zpracování dat týká, 
má právo podat stížnost příslušné-
mu orgánu pro ochranu údajů, po-
kud se domnívá, že jeho práva byla 
porušena zpracováním těchto osob-
ních údajů.
V záležitostech týkajících se přístu-
pových práv kontaktujte kteréhokoliv 
autorizovaného prodejce nebo 
servis Toyota, nebo kterýkoliv spo-
lehlivý servis.

Automatický systém tísňového volá-
ní umožňuje manuální nebo auto-
matická tísňová volání, např. 
v případě nehody.
Tísňová volání jsou přijímána cent-
rem tísňového volání určeným vý-
robcem vozidla.

Konfigurace zpracování dat Práva osob, kterých se zpracování 
dat týká

Automatický systém tísňové-
ho volání

Podstata
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Kromě automatického systému tís-
ňového volání je ve vozidle příto-
men povinný systém tísňového 
volání eCall, a je aktivní v závislosti 
na situaci.
Majitel vozidla má právo používat 
buď automatický systém tísňového 
volání, nebo povinný systém tísňo-
vého volání eCall.
Pro více informací:
Tísňové volání, viz strana 357.

Automatický systém tísňového volá-
ní zpracovává osobní údaje v soula-
du s následujícími předpisy:
• Ochrana osobních údajů: Směrni-

ce Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES.

• Ochrana osobních údajů: Směrni-
ce Evropského parlamentu 
a Rady 2002/58/ES.

Smlouva Toyota Supra Connect 
uzavřená pro tuto funkci, jakož i pří-
slušné zákony, nařízení a směrnice 
Evropského parlamentu a Evropské 
rady poskytují právní základ pro ak-
tivaci a funkci inteligentního systé-
mu tísňového volání.
Ochranu osob v oblasti zpracování 
osobních údajů upravuje příslušná 
nařízení a směrnice.
Automatický systém tísňového volá-
ní zpracovává osobní údaje v soula-
du s evropskými směrnicemi 
o ochraně osobních údajů.
Automatický systém tísňového volá-
ní zpracovává osobní údaje pouze 
se souhlasem majitele vozidla.

Automatický systém tísňového volá-
ní a jiné služby s přidanou hodnotou 
mohou zpracovávat osobní údaje 
pouze s výslovným souhlasem oso-
by, které se zpracování dat týká, na-
příklad majitele vozidla.

Automatický systém tísňového volá-
ní funguje prostřednictvím mobilní 
komunikace přes SIM kartu instalo-
vanou ve vozidle. SIM karta je trvale 
přihlášena do mobilní telefonní sítě, 
takže lze rychle navázat spojení. 
Údaje se zasílají výrobci vozidla 
v případě nouze.

Výrobce vozidla také používá data 
odeslaná v rámci tísňového volání 
ke zlepšení kvality výrobků a služeb.

Polohu vozidla je schopen určit pou-
ze poskytovatel mobilní telefonní 
sítě na základě umístění stožárů 
mobilní sítě. Provozovatel sítě není 
schopen propojit identifikační číslo 
vozidla s telefonním číslem instalo-
vané SIM karty. Identifikační číslo 
vozidla je schopen propojit s tele-
fonním číslem instalované SIM karty 
pouze výrobce vozidla.

Právní základ

SIM karta

Zlepšení kvality

Stanovení polohy
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Záznamová data pro tísňová volání 
se ukládají do paměti vozidla. Nej-
starší záznamová data se pravidel-
ně vymazávají. Záznamová data 
obsahují informace o tom, kdy a kde 
bylo například spuštěno tísňové vo-
lání.
Ve výjimečných případech lze zá-
znamová data z paměti vozidla na-
číst. Záznamová data je možné 
obvykle načíst pouze se soudním 
příkazem a pokud jsou odpovídající 
zařízení přímo připojena k vozidlu.

Systém byl navržen tak, aby se po 
nehodě určité závažnosti, která je 
detekována senzory ve vozidle, au-
tomaticky aktivovalo tísňové volání.

Pokud je tísňové volání provedeno 
automatickým systémem tísňového 
volání, do určeného centra tísňového 
volání jsou předávány stejné infor-
mace, jako jsou normálně předávány 
do veřejného záchranného koordi-
načního centra povinným systémem 
tísňového volání eCall.
Automatický systém tísňového volá-
ní dále předává do střediska tísňové-
ho volání, které je určeno výrobcem 
vozidla, následující doplňující infor-
mace:

• Údaje o nehodě, například směr 
kolize, jak jsou detekovány sen-
zory vozidla, za účelem usnadně-
ní plánů nasazení záchranných 
služeb.

• Kontaktní údaje, například tele-
fonní číslo instalované SIM karty 
a telefonní číslo řidiče, pokud je 
k dispozici, aby bylo možné v pří-
padě potřeby rychle kontaktovat 
účastníky nehody.

Údaje týkající se uskutečněného tís-
ňového volání jsou uloženy ve vozi-
dle. Údaje obsahují informace 
o tísňovém volání, například o místě 
a čase, kdy bylo provedeno.
Centrum tísňového volání ukládá 
zvukové záznamy tísňového volání.
Zvukové záznamy zákazníka jsou 
uloženy po dobu 24 hodin v případě, 
že je třeba analyzovat podrobnosti 
tísňového volání. Poté budou zvu-
kové záznamy vymazány. Zvukové 
záznamy pracovníka centra tísňové-
ho volání jsou pro účely zajištění 
kvality uloženy po dobu 24 hodin.

Údaje získané v rámci automatické-
ho tísňového volání se používají 
pouze pro zpracování tísňového vo-
lání. Pokud je to ze zákona povinné, 
výrobce vozidla zveřejní údaje, kte-
ré zpracoval a případně uložil.

Záznamová data pro tísňová 
volání

Automatické tísňové volání

Odeslané informace

Ukládání údajů

Zveřejnění osobních údajů
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Majitel vozidla vybaveného automa-
tickým systémem tísňového volání 
a povinným systémem tísňového 
volání eCall má právo používat pa-
lubní systém eCall namísto automa-
tického systému tísňového volání.
Pro deaktivaci kontaktujte kterého-
koliv autorizovaného prodejce nebo 
servis Toyota, nebo kterýkoliv spo-
lehlivý servis.
Povinný systém tísňového volání 
eCall je kromě automatického systé-
mu tísňového volání vždy v pohoto-
vostním režimu. Povinný systém 
tísňového volání eCall přebírá funk-
ci tísňového volání, pokud není au-
tomatický systém tísňového volání 
z technických důvodů funkční, na-
příklad pokud se není možné spojit 
s centrem tísňového volání určené-
ho výrobcem vozidla.
Povinný systém tísňového volání 
eCall využívá infrastrukturu veřejné-
ho čísla tísňového volání 112.
Systém může být konfigurován tak, 
aby se tísňová volání prováděla 
vždy prostřednictvím povinného 
systému tísňového volání eCall a ni-
koli prostřednictvím automatického 
systému tísňového volání. Nechte 
nastavení zkonfigurovat kterýmkoliv 
autorizovaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo kterýmkoliv 
spolehlivým servisem.

Toto vozidlo je vybaveno záznamo-
vým zařízením EDR. Hlavní funkcí 
EDR je záznam dat v případě sráž-
ky nebo podobných situací, např. 
nafouknutí airbagu nebo náraz do 
překážky na silnici; tato data pomo-
hou objasnit to, jak systémy vozidla 
fungovaly. EDR slouží k záznamu 
dat na krátkou dobu, typicky 30 se- 
kund nebo kratší, podle dynamiky 
jízdy a bezpečnostních systémů vo-
zidla.
EDR instalované v tomto vozidle je 
určeno pro záznam následujících 
dat:
 Provozní chování různých systé-

mů vozidla.
 Zda řidič a spolujezdec vpředu 

měli zapnuty své bezpečnostní 
pásy.

 Jak dalece řidič sešlápnul plynový 
a/nebo brzdový pedál, pokud vů-
bec.

 Jakou rychlostí se vozidlo pohy-
bovalo.

Tato data mohou pomoci lepšímu 
objasnění okolností vedoucích k ha-
várii a zranění.
Data EDR jsou zaznamenána vozi-
dlem pouze v případě vážné nehody; 
za normálních jízdních podmínek 
EDR nezaznamenává žádná data 
a neukládají se ani osobní údaje, 
například žádné údaje o jménu, po-
hlaví, věku nebo místě nehody.

Povinný systém tísňového volání Záznamové zařízení událostí 
EDR
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Jiné strany, například orgány činné 
v trestním řízení, však mohou pro-
pojit data EDR s druhem osobně 
identifikovatelných dat, které se 
běžně shromažďují během vyšetřo-
vání nehody.
K načtení dat zaznamenaných EDR 
je nutné mít speciální vybavení 
a přístup k vozidlu nebo EDR. Kro-
mě výrobce vozidla mohou další 
strany, např. orgány činné v trestním 
řízení, které mají speciální vybave-
ní, přečíst informace, pokud mají 
přístup k vozidlu nebo k EDR.

Oblast Euroasijské unie:
TECHNICKÉ SMĚRNICE CELNÍ 
UNIE "ON THE SAFETY OF 
WHEELED VEHICLES" TR CU 
018/2011 Příloha č.3, Kapitola 2 
(Požadavky na vozidla týkající se je-
jich vnitřního hluku), Tabulka 2.1, 
Poznámka 3
Toto vozidlo nemůže být používáno 
pro veřejné účely (např. jako taxi).

V závislosti na verzi pro národní trh 
je identifikační číslo vozidla umístě-
no na různých pozicích ve vozidle. 
Tato kapitola popisuje všechny pozi-
ce, které jsou pro tuto modelovou 
řadu možné.

Identifikační číslo vozidla je v moto-
rovém prostoru, na pravé straně vo-
zidla.

Identifikační číslo vozidla je na typo-
vém štítku, na pravé straně vozidla.

Hladina hluku uvnitř vozidla

Identifikační číslo vozidla

Obecně

Motorový prostor

Typový štítek na pravé straně
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Identifikační číslo vozidla je na typo-
vém štítku, na levé straně vozidla.

Identifikační číslo vozidla je navíc 
umístěno za čelním sklem.

Typový štítek na levé straně

Čelní sklo

Další pokyny

VÝSTRAHA
Neupravujte vozidlo.

Neprovádějte žádné úpravy vozidla ji-
nými díly (např. akumulátory, elektrické 
součásti atd.), než jsou originální díly 
a příslušenství Toyota nebo díly schvá-
lené společností Toyota, protože by to 
mohlo způsobit neočekávanou poru-
chu nebo nehodu. Pro informace týka-
jící se originálních dílů a příslušenství 
Toyota kontaktujte kteréhokoliv autori-
zovaného prodejce nebo servis Toyota, 
nebo kterýkoliv spolehlivý servis.
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VÝSTRAHA
Neinstalujte na čelní sklo žádné příslu-
šenství.

Pokud je na čelnímu sklo nebo zpětné 
zrcátko instalováno příslušenství, může 
to zablokovat váš výhled na silnici 
nebo rozptýlení pozornosti, což může 
vést k nehodě. Také pokud je na čelní 
sklo připevněn předmět jako přísavka, 
může působit jako čočka a může způ-
sobit požár. Neinstalujte širokoúhlé zr-
cátko na zpětné zrcátko, protože by se 
mohlo při kolizi uvolnit a způsobit zra-
nění.

VÝSTRAHA
Nenechávejte ve vozidle zapalovače.

Pokud je vozidlo zaparkováno na pří-
mém slunečním světle, může být tep-
lota uvnitř vozidla extrémně vysoká. 
Proto je velmi nebezpečné ponechat 
ve vozidle předměty, které obsahují 
hořlavé materiály, například zapalovač, 
protože by mohly explodovat nebo se 
vznítit. Pokud by se zapalovač zachytil 
v pohyblivých částech sedadla, zapa-
lovač by se mohl při pohybu sedadla 
zlomit a způsobit požár.



24 1-1. POZNÁMKY

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



2
25

2

STR
U

Č
N

Ý PŘ
EH

LED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

STRUČNÝ PŘEHLED

.2-1. STRUČNÝ PŘEHLED
Úvod ...................................26

Seřízení a ovládání.............32

Jízda ...................................36



26 2-1. STRUČNÝ PŘEHLED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

2-1.STRUČNÝ PŘEHLED

Před nastartováním motoru proveď-
te nezbytné rutinní kontroly vozidla. 
Je odpovědností vlastníka provádět 
rutinní kontroly vozidla a předepsa-
né roční prohlídky podle místních 
zákonů a předpisů. Podrobnosti 
o kontrolních postupech - viz Servis-
ní kniha (Průvodce údržbou).

Úvod

Před jízdou

Prohlídka vozidla

VÝSTRAHA
Nenechávejte hořlavé předměty ve vo-
zidle.

Pokud jsou ve vozidle ponechány ka-
nystry s palivem, hořlavé výrobky pro 
péči o vozidlo, rozprašovače atd., hro-
zí nebezpečí, že se mohou vznítit a ex-
plodovat. Když je vozidlo zaparkováno 
s úplně zavřenými dveřmi a okny, ne-
nechávejte ve vozidle nádoby se syce-
nými nápoji, protože teplota uvnitř 
vozidla se může v závislosti na lokalitě 
zvýšit na více než 50 °C.

VÝSTRAHA
Ujistěte se, že jste bezpečně uložili 
veškerá zavazadla.

V případě náhlého zabrzdění nebo ko-
lize mohou nezajištěné předměty vyle-
tět a narazit do cestujících, což může 
způsobit zranění. Ukládejte zavazadla 
bezpečně do zavazadlového prostoru.

VÝSTRAHA
Nenechávejte předměty na podlaze na 
straně řidiče.

Pokud předmět uvízne pod brzdovým 
pedálem, brzdění nemusí být možné 
a plynový pedál se nemusí po sešlápnutí 
vrátit, což má za následek mimořádně 
nebezpečnou situaci.
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VÝSTRAHA
Ujistěte se, že jsou podlahové rohože 
bezpečně nainstalovány.

Ujistěte se, že používáte pouze origi-
nální podlahové rohože Toyota, které 
jsou navrženy pro tento model a zajis-
těte je pomocí dodaných příchytek. 
Když byly podlahové rohože vyjmuty, 
např. při čistění vozidla, ujistěte se, že 
před jízdou s vozidlem podlahové ro-
hože bezpečně nainstalujete pomocí 
příchytek.

Pokud je použita podlahová rohož, kte-
rá nemůže být nainstalována bezpeč-
ně z důvodu poškozené příchytky atd., 
může se při jízdě posunout a překrýt 
plynový pedál, případně na něj zatlačit 
a způsobit nehodu.

Kromě toho, nikdy neinstalujte dvě 
nebo více podlahových rohoží polože-
ných jedna na druhou. Nejen že další 
podlahové rohože budou překážet nor-
málnímu chodu pedálů, ale hrozí ne-
bezpečí, že tato rohož se může 
zkroutit za brzdový pedál a bránit tak 
jeho sešlápnutí.

VÝSTRAHA
Dávejte pozor, abyste nevdechovali 
výfukové plyny.

Výfukové plyny obsahují bezbarvý oxid 
uhelnatý (CO) bez zápachu. Oxid uhel-
natý (CO) může být vdechován bez 
povšimnutí a v nejhorších případech 
může způsobit smrt. Dbejte na to, aby 
nedocházelo k běhu motoru na volno-
běh v uzavřené garáži nebo na jiném 
místě se špatným odvětráním.

Pokud jsou ve výfukovém systému díry 
nebo praskliny způsobené korozí atd., 
mohou během jízdy vnikat do vozidla 
výfukové plyny. Pokud ucítíte výfukové 
plyny ve vozidle, otevřete úplně všech-
na okna a nechte vozidlo zkontrolovat 
kterýmkoliv autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, nebo kterýmko-
liv spolehlivým servisem.
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 V okolí vozidla jsou slepá místa, 
které nejsou ze sedadla řidiče vi-
ditelná. Dbejte na to, abyste před 
jízdou zkontrolovali oblast v okolí 
vozidla, zda tam nejsou malé děti 
nebo nízké objekty.

 Pokud nevidíte dostatečně oblast 
za vozidlem při couvání, vystupte 
z vozidla a před couváním oblast 
zkontrolujte.

Vyvarujte se jízdy, když jste unavení 
nebo se necítíte dobře.
Při dlouhé jízdě také pravidelně za-
stavujte a odpočiňte si.

1 Odemknutí
2 Zamknutí
3 Odemknutí víka zavazadlového 

prostoru
4 Funkce zpožděného zhasnutí 

světlometů

V závislosti na nastavení se odemk-
nou pouze dveře řidiče nebo všech-
ny přístupové body vozidla.
Pokud se odemknou pouze dveře ři-
diče, stiskněte tlačítko na dálkovém 
ovládání znovu, abyste odemkli 
ostatní přístupové body vozidla.

1 Zavřete dveře řidiče.

2 Stiskněte toto tlačítko na 
dálkovém ovládání.

Všechny přístupy do vozidla se za-
mknou.

Kontrolujte bezpečnost vaše-
ho okolí.

Při špatném zdravotním 
stavu

Otevírání a zavírání

Tlačítka na dálkovém ovládání

Odemknutí vozidla

Stiskněte toto tlačítko na 
dálkovém ovládání.

Zamknutí vozidla
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Tlačítka centrálního zamykání

Dvířka palivové nádrže zůstanou 
odemknuty.

Tato funkce vám umožňuje přístup 
do vozidla bez nutnosti ovládat dál-
kové ovládání.
Stačí jednoduše nosit dálkové ovlá-
dání u sebe, např. v kapse kalhot.
Vozidlo automaticky rozpozná dál-
kové ovládání, pokud je v bezpro-
střední blízkosti nebo uvnitř vozidla.

Uchopte plně kliku dveří vozidla.

Když jsou dveře zavřeny, dotkněte 
se vybrání (zamykacího senzoru) na 
klice dveří prstem na přibližně 1 se- 
kundu.

Stiskněte a držte tlačítko na 
dálkovém ovládání přibližně 1 se- 
kundu. V závislosti na nastavení se 
mohou také odemknout dveře, viz 
strana 95.

Tlačítka centrálního zamykání

Přehled

Zamknutí

Stisknutím tlačítka se vo-
zidlo uzamkne, když jsou 
přední dveře zavřeny.

Odemknutí

Stisknutím tlačítka se vo-
zidlo odemkne.

Systém Smart Key

Podstata

Odemknutí vozidla

Zamknutí vozidla

Víko zavazadlového prostoru

Otevření
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Zavřete víko zavazadlového prosto-
ru manuálně.

1 Stěrače
2 Přístrojová deska
3 Směrová světla, dálkové světlo-

mety
4 Spínač světel

Indikátory a výstražné kontrolky se 
mohou rozsvítit v různých kombina-
cích a barvách.
Když motor startuje nebo je zapnut 
pohotovostní stav, krátce je zkontro-
lována funkčnost některých kontro-
lek.

1 Vnější zrcátka
2 Spínače elektricky ovládaných 

oken
3 Systém centrálního zamykání
4 Odemknutí víka zavazadlového 

prostoru

1 Volicí páka
2 Ovladač
3 Tlačítko zrušení Auto Start & Stop
4 Spínač režimu Sport
5 Tlačítko parkovacího asistenta
6 Tlačítko vypnutí VSC
7 Tlačítko Toyota Supra Safety
8 Parkovací brzda

Zavření

Displeje a ovládací prvky

Okolí volantu

Indikátor a výstražné kontrolky

Přístrojová deska

1

2

3

4

Dveře řidiče

Blok spínačů

3 2 1

4
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Toyota Supra Command spojuje 
funkce řady spínačů. Tyto funkce 
mohou být ovládány použitím ovla-
dače a, podle verze výbavy, použi-
tím dotykové obrazovky.

■ Tlačítka na ovladači

1 Stiskněte toto tlačítko na 
volantu.

2 Počkejte na akustický signál.

3 Vyslovte příkaz.

Pokud nejsou možné další mluvené 
příkazy, přepněte na Toyota Supra 
Command, abyste tuto funkci ovlá-
dali.

Systém ovládání hlasem by neměl 
být používán pro tísňová volání. Při 
stresu se může řeč osob a hlas 
změnit. To by mohlo zbytečně zpoz-
dit spojení vašeho hovoru.
Místo toho použijte tlačítko SOS 
umístěné v blízkosti zpětného zr- 
cátka.

Toyota Supra Command

Podstata

Ovladač

Tlačítko Funkce

Stiskněte jednou: vyvolá-
ní hlavního menu.
Stiskněte dvakrát: zobrazí 
se všechny položky menu 
hlavního menu.

Vyvolání menu Communi-
cation.

Vyvolání menu Media/
Radio.

Vyvolání menu Destination 
input navigačního sys-
tému.

Vyvolání navigační mapy.

Stiskněte jednou: vyvolá-
ní předchozí obrazovky.
Stiskněte a držte: vyvolání 
naposled použitých menu.

Vyvolání menu Options.

Ovládání hlasem

Aktivace systému ovládání hlasem

Tento symbol signalizuje, 
že systém ovládání hla-
sem je aktivní.

Vypnutí systému ovládání hlasem.

Stiskněte toto tlačítko na 
volantu nebo vyslovte 
›Cancel‹.

Informace pro tísňová volání
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1 Úhel opěradla
2 Výška
3 Šířka opěradla*
4 Bederní podpěra*
5 Dopředu/dozadu
6 Úhel sedadla*
*: je-li ve výbavě

*: je-li ve výbavě

1 Dopředu/dozadu, výška, úhel se-
dadla

2 Paměť sedadla řidiče
3 Úhel opěradla
4 Šířka opěradla
5 Bederní podpěra

1 Seřízení
2 Volba zrcátka, automatická par-

kovací funkce, viz strana 112.
3 Sklopení a vyklopení

1 Sklopte páčku směrem dolů.
2 Pohněte volantem do požadova-

né výšky a úhlu tak, aby vyhovo-
val vaší poloze při sezení.

3 Otočte páčku zpět nahoru.

Seřízení a ovládání

Sedadla, zrcátka a volant

Manuálně seřiditelná sedadla

Elektricky seřiditelná sedadla*

6 5 4 3 2 1

Seřízení vnějších zrcátek

Seřízení volantu

Seřízení volantu
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Funkce paměti umožňuje v případě 
potřeby uložit a načíst následující 
nastavení:
• Poloha sedadla
• Poloha vnějších zrcátek.
• Výška projekčního displeje.

1 Nastavte požadovanou polohu.

2 Stiskněte toto tlačítko na 
sedadle řidiče. Nápis na tlačítku 
svítí.

3 Stiskněte požadované tlačítko 1 
nebo 2 na sedadle řidiče, když 
nápis svítí. Zazní signál.

Stiskněte požadované tlačítko 1 
nebo 2.

 Typ A

1 Přepnutí zdroje audia
2 Zapnutí/vypnutí výstupu zvuku, 

hlasitost
3 Tlačítka oblíbených
4 Přepnutí stanice/skladby
5 Dopravní informace
 Typ B

1 Přepnutí zdroje audia
2 Zapnutí/vypnutí výstupu zvuku, 

hlasitost
3 Tlačítka oblíbených
4 Přepnutí stanice/skladby
5 Přepnutí vlnového pásma

Funkce paměti

Podstata

Uložení

Vyvolání

Infotainment

Rádio
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Jakmile je mobilní telefon připojen 
ve vozidle, může být ovládán použi-
tím Toyota Supra Command, tlačítky 
na volantu a ovládáním hlasem.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Mobile devices"
4 "Connect new device"
5 Zvolte funkce, pro které chcete 

využívat mobilní telefon.
Na ovládacím displeji se zobrazí Blue-
tooth název vozidla.
6 Provedení dalších činností na 

mobilním telefonu - viz uživatel-
ská příručka k mobilnímu telefo-
nu: např. nalezení/připojení 
Bluetooth zařízení nebo nového 
zařízení.

Na displeji mobilního telefonu se zobrazí 
Bluetooth název vozidla. Zvolte Blue- 
tooth název vozidla.
7 V závislosti na mobilním zařízení 

se zobrazí buď kontrolní číslo, 
nebo musíte zadat kontrolní číslo 
sami.

• Porovnejte kontrolní číslo zobra-
zené na ovládacím displeji s kont-
rolním číslem na displeji zařízení.

Potvrďte kontrolní číslo v zařízení a na 
ovládacím displeji.

• Zadejte stejné kontrolní číslo na 
zařízení a pomocí Toyota Supra 
Command jej pak potvrďte.

Zařízení je připojeno a zobrazeno 
v seznamu zařízení.

Příchozí hovory mohou být přijaty 
různými způsoby,
• Pomocí Toyota Supra Command:

"Accept"

• Stiskněte toto tlačítko na 
volantu.

• Pomocí výběrového seznamu na 
přístrojové desce:

Zvolte použitím vroubkovaného kolečka 
na volantu: "Accept"

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "Communication"

2 "Dial number"

3 Zadejte čísla.

4 Zvolte tento symbol. Hovor je 
uskutečněn použitím mobilního 
telefonu přiřazeného k funkci 
telefonu.

Provedení připojení pomocí dalšího 
telefonu:

1 Stiskněte toto tlačítko.

2 "Call via"

Připojení mobilního telefonu

Obecně

Připojení mobilního telefonu po-
mocí Bluetooth

Telefonování

Příjem hovoru

Vytočení čísla
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*: je-li ve výbavě

Funkce CarPlay umožňuje ovládat 
některé funkce kompatibilního Apple 
iPhone pomocí hlasového ovládání 
Siri a pomocí Toyota Supra 
Command.

• Kompatibilní iPhone
iPhone 5 nebo novější s iOS 7.1 nebo 
novější.
• Odpovídající smlouva o mobilním 

připojení.
• Bluetooth, Wi-Fi a hlasové ovládá-

ní Siri jsou aktivovány na iPhone.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Mobile devices"

4 "Settings"

5 Zvolte následující nastavení:
"Bluetooth"
"Apple CarPlay"

Zaregistrujte iPhone pomocí Blue-
tooth ve vozidle.
Zvolte CarPlay jako funkci:

"Apple CarPlay"
iPhone je připojen k vozidlu a je 
zobrazen v seznamu zařízení.

Příprava Apple CarPlay*

Podstata

Provozní požadavky

Přepnutí na Bluetooth a CarPlay

Registrace iPhone s CarPlay
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1 Sešlápněte brzdový pedál.

2 Stiskněte tlačítko start/stop.

1 Při zastaveném vozidle zvolte 
polohu volicí páky P.

2 Stiskněte tlačítko start/stop.
Motor je vypnut.
3 Zabrzděte parkovací brzdu.

Auto Start Stop automaticky vypne 
motor při zastavení, aby se uspořilo 
palivo. Při rozjezdu motor automa-
ticky nastartuje za následujících 
podmínek:
• Uvolněním brzdového pedálu.

LED a indikátor zhasnou.
Parkovací brzda je uvolněna.

• D poloha pro jízdu
• N neutrál
• R couvání
Se zapnutým bezpečnostním pásem 
řidiče zatlačte krátce volicí páku 
v požadovaném směru, případně 
překonejte bod odporu. Volicí páka 
se vrátí v každém případě do střed-
ní polohy.

Jízda

Jízda

Stav připravenosti k jízdě

Zapnutí stavu připravenosti k jízdě

Vypnutí stavu připravenosti k jízdě

Auto Start Stop

Parkovací brzda

Zabrzdění

Zatáhněte tento spínač.
LED na spínači a indikátor 
na přístrojové desce se 
rozsvítí.

Uvolnění

Při zapnutém stavu připra-
venosti k jízdě:
Stiskněte tento spínač při 
sešlápnutí brzdového pe-
dálu nebo zvolené poloze 
volicí páky P.

Automatická převodovka

Volba poloh volicí páky D, N, R
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Mějte zabrzděno, dokud nebudete 
připraveni na rozjezd, jinak se vozi-
dlo bude pohybovat, když je zvolena 
poloha pro jízdu nebo couvání.
Zámek volicí páky brání neúmyslné-
mu posunutí volicí páky do polohy R 
nebo neúmyslnému posunutí volicí 
páky z polohy P.
Polohu volicí páky R volte pouze 
tehdy, když je vozidlo zastaveno.

Stiskněte toto tlačítko.

Polohu volicí páky P volte pouze 
tehdy, když je vozidlo zastaveno.

Stiskněte tlačítko P.

Aktivujte manuální ovládání:
Zatlačte volicí páku mimo polohu 
volicí páky D doleva.
Manuální ovládání:
• Pro přeřazení dolů: Zatlačte volicí 

páku dopředu.
• Pro přeřazení nahoru: Zatáhněte 

volicí páku dozadu.
Deaktivujte manuální ovládání:
Zatlačte volicí páku doprava.

Zrušení zámku volicí páky

Volba P

Automatická převodovka, 
manuální ovládání
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Zatlačte páčku dopředu nebo ji za-
táhněte dozadu.
• Zapnutí dálkových světlometů, 

šipka 1
Dálkové světlomety se rozsvítí, když 
jsou zapnuty tlumené světlomety.
• Vypnutí dálkových světlometů/

blikání světlomety, šipka 2

1 Odbočení vpravo

2 Změna jízdního pruhu doprava 
(pohněte částečně s páčkou 
a uvolněte ji)

Pravá směrová světla bliknou 3krát.

3 Změna jízdního pruhu doleva 
(pohněte částečně s páčkou 
a uvolněte ji)

Levá směrová světla bliknou 3krát.
4 Odbočení vlevo

Stěrače mohou být ovládány v po-
hotovostním stavu.

Dálkové světlomety, blikání, 
indikátor

Dálkové světlomety, blikání dálko-
vými světlomety

Směrové světlo

2
1

3

4

Světla a osvětlení

Funkce světel

Symbol Funkce

Zadní mlhové světlo

Vypnutá světla
Světla pro denní svícení

Obrysová světla

Automatické ovládání 
světel

Funkce adaptivních světel

Tlumené světlomety

Osvětlení přístrojů

Parkovací světlo, pravé

Parkovací světlo, levé

Systém stěračů
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■ Zapnutí

Zatlačte páčku nahoru, až je dosa-
ženo požadované polohy.
• Klidová poloha stěračů, poloha 0.
• Dešťový senzor: poloha 1
• Normální rychlost stěračů: poloha 

2
• Vysoká rychlost stěračů: poloha 

3

■ Vypnutí a jednorázové setření

Zatlačte páčku dolů.
• Vypnutí: Zatlačte páčku dolů, až 

je dosaženo výchozí polohy 
(poloha 0).

• Jednorázové setření: Zatlačte 
páčku dolů z výchozí polohy 
(poloha 0).

■ Aktivace/deaktivace

Aktivace: Zatlačte páčku jednou na-
horu z její výchozí polohy, šipka 1.
Deaktivace: Zatlačte páčku dolů do 
výchozí polohy.
■ Seřízení citlivosti

Otáčejte vroubkovaným kolečkem 
na páčce stěračů:

Zatáhněte páčku stěračů.

Zapnutí/vypnutí stěračů a jednorá-
zové setření

Dešťový senzor

Očistění čelního skla
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1 Zmáčkněte zadní okraj dvířek 
palivové nádrže, abyste je ote-
vřeli.

2 Otáčejte uzávěrem palivové ná-
drže doleva.

3 Umístěte uzávěr palivové nádrže 
do držáku na dvířkách palivové 
nádrže.

Pro optimální spotřebu paliva by 
benzín neměl obsahovat síru nebo 
mít nízký obsah síry.
Paliva obsahující kov, označená na 
čerpadle, nesmí být používána. 
S.326
Informace o doporučené kvalitě 
benzínu jsou uvedeny v Příručce 
pro uživatele.

Klimatizace

Tlačítko Funkce

Teplota

Režim recirkulovaného 
vzduchu

Maximální ochlazování

Program AUTO

Distribuce vzduchu, 
manuálně

Vypnutí

Odmrazení a odmlžení 
čelního skla

Odmrazovač zadního 
okna

Vyhřívání sedadel.

Činnost klimatizace

Proudění vzduchu, 
manuálně

Zastávka na tankování

Tankování

Uzávěr palivové nádrže

Benzín
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Výpis tlaku huštění pneumatik na-
leznete na štítku tlaku pneumatik na 
sloupku dveří.

Pro monitor tlaku pneumatik (TPM):
Opravené tlaky vzduchu v pneumati-
kách se aplikují automaticky. Dbejte 
na to, aby byly provedeno správné 
nastavení pneumatik.
Pro pneumatiky, které nelze nalézt 
v informacích o tlaku huštění pneu-
matik na ovládacím displeji, resetuj-
te monitor tlaku pneumatik TPM.

Kontrolujte tlak pravidelně a v přípa-
dě potřeby ho seřiďte:
• Nejméně dvakrát za měsíc
• Před dlouhou cestou

V závislosti na aktuálních zobraze-
ních se zobrazení stavu zobrazuje 
při běžícím motoru nebo po nejmé-
ně 30 minutách jízdy.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Engine oil level"

Na ovládacím displeji se ukazují jiná 
hlášení, v závislosti na hladině mo-
torového oleje. Postupujte podle 
těchto hlášení.

Bezpečně vozidlo zastavte a vypně-
te stav připravenosti k jízdě předtím, 
než budete doplňovat motorový olej.

Kola a pneumatiky

Informace o tlaku huštění pneu-
matik

Po seřízení tlaku huštění pneuma-
tik

Kontrola tlaku huštění pneumatik

Elektronické měření oleje

Provozní požadavky

Zobrazení hladiny motorového 
oleje

Doplnění motorového oleje

Obecně
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Nedoplňujte motorový olej, dokud 
se na přístrojové desce neobjeví 
hlášení.
Poznamenejte si doplňovací množ-
ství uvedené v hlášení.
Nedoplňujte příliš mnoho motorové-
ho oleje.
Dbejte na doporučené typy motoro-
vého oleje: Viz strana 330

Tlačítko je umístěno na střední kon-
zole.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "Connected Serv."

2 "Toyota Supra Assistance"

3 "Roadside assistance"
Je provedeno hlasové spojení.

Concierge Service poskytuje infor-
mace o hotelech, restauracích atd., 
a může odeslat do vozidla SMS 
s požadovanými informacemi. Také 
adresy mohou být odeslány přímo 
do navigačního systému.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "Connected Serv."

2 "Toyota Supra Assistance"

3 "Concierge Services"

Je provedeno hlasové spojení 
s Concierge Service.

Vzdálené údržby jsou služby, které 
pomáhají udržet vozidlo pojízdné.
Vzdálené údržby mohou obsahovat 
následující služby.
• Silniční asistence
• Hlídač akumulátoru

Doplňování

Asistence při poruše

Výstražná světla

Asistence při poruše

Silniční asistence

Toyota Supra Connect

Concierge Service

Vzdálená údržba
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Když opouštíte vozidlo, vypněte spí-
nač motoru, zabrzděte parkovací 
brzdu a zamkněte dveře.

Když parkujete, zastavte vozidlo na 
bezpečném a vhodném parkovacím 
místě, zapněte spínač "P" (parková-
ní) na volicí páce a vypněte spínač 
motoru.

Po jízdě

Při parkování

VÝSTRAHA
Když si ve vozidle zdřímnete, nezapo-
meňte vypnout spínač motoru.

Když si ve vozidle nevyhnutelně musí-
te zdřímnout, zaparkujte vozidlo na 
bezpečném místě, vypněte spínač mo-
toru a pokud možno spěte na sedadle 
spolujezdce. Pokud je ponechán motor 
v chodu, může dojít k sešlápnutí plyno-
vého pedálu nebo neúmyslnému ovlá-
dání volicí páky, což může vést 
k nehodě. Také pokud motor běží delší 
dobu při vysokých otáčkách, výfukový 
systém a motor mohou být extrémně 
horké a mohou způsobit požár.

VÝSTRAHA
Při parkování buďte opatrní, abyste ne-
parkovali vozidlo v blízkosti hořlavých 
materiálů.

Neparkujte vozidlo v blízkosti hořlavých 
materiálů, jako je suchá tráva, listy, pa-
pír, olej atd. Pokud se tyto materiály 
dotýkají části výfukového systému, 
může to způsobit požár.
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3-1.OVLÁDÁNÍ

Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi a speci-
ální vybavení pro modelové řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, 
které nejsou instalovány ve vašem vozidle, například z důvodu volitelného 
vybavení nebo specifikací pro danou zemi. To se vztahuje také na funkce 
a systémy týkající se bezpečnosti. Dodržujte příslušné zákony a předpisy, 
když používáte příslušné funkce a systémy.

1 Systém centrálního zamykání

 Odemykání, S.83

 Zamykání S.83

2  Spínače elektricky ovláda-

ných oken S.100
3 Ovládání vnějších zrcátek S.111

4 Světla

 Zadní mlhové světlo S.190

 Vypnutí světel S.184
Světla pro denní svícení S.187

 Obrysová světla S.186

 Automatické ovládání svě-
tel S.185
Automatická dálková světla 
S.188

Oblast řízení

Vybavení vozidla

Okolí volantu
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 Tlumené světlomety S.186

 Osvětlení přístrojů S.191

 Pravé parkovací světlo 
S.186

 Levé parkovací světlo 
S.186

5 Páčka sloupku volantu, vlevo

 Směrová světla S.151

 Dálkové světlomety, bliká-
ní světlomety S.152

 Automatická dálková světla 
S.188

 Palubní počítač S.177

6 Pádlové řazení S.158
7 Tlačítka na volantu, vlevo

 Manuální omezovač rych-
losti S.233

 Tempomat zap./vyp. S.235

Obnovení tempomatu 
S.233

Přerušení tempomatu 
S.233

 Adaptivní tempomat 
zap./vyp. S.238

 Tempomat: uložení rych-
losti 
Asistent nejvyšší dovolené rych-
losti: přijetí navrhované rychlosti 
S.247

 Přerušení tempomatu/Ob-
novení tempomatu S.233

 Adaptivní tempomat: zvět-
šení vzdálenosti/zmenšení vzdá-
lenosti S.233
Kolébkový spínač tempomatu 
S.233

8 Přístrojová deska S.162
9 Tlačítka na volantu, vpravo

 Výběrové seznamy S.177

 Hlasitost, viz Příručka pro 
uživatele navigačního systému 

 Systém ovládání hlasem 
S.64

 Telefon, viz Příručka pro 
navigaci, zábavu, komunikaci 
Vroubkované kolečko pro výbě-
rové seznamy S.177

10Pádlové řazení S.158
11Páčka sloupku volantu, vpravo

 Stěrač S.152

 Dešťový senzor S.153

 Čistění čelního skla S.154

12Seřízení volantu S.113

13  Klakson, celá oblast

14  Uvolnění kapoty S.326

15  Odemknutí víka zavaza-
dlového prostoru S.86
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1 Ovládací displej S.55

2  Výstražná světla S.356

3 Větrání S.267
4 Odkládací schránka S.275
5 Rádio/multimédia, viz Příručka 

pro uživatele navigačního sys-
tému

6 Automatická klimatizace S.263
7 Ovladač s tlačítky S.56, S.57

8  Spínač režimu Sport S.161

Jízdní režim SPORT

 Toyota Supra Safety S.206

 Auto Start/Stop S.146

 Parkovací senzory S.249

Zpětná kamera S.254

Funkce RCTA (Upozornění na 
dopravu za vozem) S.258
Parkovací asistent S.249

 Řízení stability vozidla, 

VSC S.229

9  Parkovací brzda S.149

10Volicí páka automatické převo-
dovky S.155

11  Zapnutí/vypnutí stavu při-

pravenosti k jízdě S.146

Okolí střední konzoly

1

4

2
3

5

6

7

89

10

11
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1  Indikátor airbagu spolu-

jezdce vpředu S.204

2  Čtecí lampičky S.191

3  Vnitřní lampička S.191

4  Tísňové volání, SOS 

S.357

Okolí obložení střechy
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

V závislosti na situaci je vozidlo 
v jednom ze tří stavů:
• Klidový stav
• Pohotovostní stav
• Stav připravenosti k jízdě

Když je vozidlo v klidovém stavu, je 
vypnuto. Všechny elektrické spotře-
biče jsou deaktivovány.

Vozidlo je v klidovém stavu předtím, 
než ho otevřete zvenku a jakmile 
vozidlo opustíte a zamknete ho.

Vozidlo se automaticky přepne do 
klidového stavu za následujících 
podmínek:

Provozní stav vozidla

Vybavení vozidla

Obecně

Klidový stav

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nezajištěné vozidlo se může začít po-
hybovat a popojet. Hrozí nebezpečí 
nehod. Před opuštěním vozidla ho za-
jistěte, abyste zabránili popojetí.

Abyste zajistili, že je vozidlo zajištěno 
proti popojetí, dodržujte následující:

• Zabrzděte parkovací brzdu.

• Na stoupajícím nebo klesajícím sva-
hu otočte přední kola směrem k ob-
rubníku.

• Kromě toho zajistěte vozidlo na 
stoupajícím nebo klesajícím svahu 
například podložením klínu pod kola.

VÝSTRAHA
Děti nebo zvířata ve vozidle bez dozo-
ru mohou vozidlo uvést do pohybu 
a ohrozit sebe nebo ostatní účastníky 
silničního provozu, například následu-
jícími kroky:

• Stisknutím tlačítka start/stop.

• Uvolněte parkovací brzdu.

• Otevíráním a zavíráním dveří nebo 
oken.

• Volbou polohy volicí páky N.

• Ovládáním vybavení vozidla.

Hrozí nebezpečí nehody nebo zranění. 
Nenechávejte ve vozidle děti nebo zví-
řata bez dozoru. Když opouštíte vozi-
dlo, vezměte s sebou dálkové ovládání 
a zamkněte vozidlo.

Automatický klidový stav
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• Po několika minutách, pokud 
není na vozidle provedeno žádné 
ovládání.

• Když je stav nabití akumulátoru 
nízký.

• Pokud jsou jedny z předních dve-
ří otevřeny, když opouštíte vozidlo, 
v závislosti na nastavení Toyota 
Supra Command.

Klidový stav nenastane automaticky 
během telefonního hovoru.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle setting"

3 "Doors/Key"

4 "Switch off after door opening"

Stanovení klidového stavu vozidla 
na konci jízdy:

Když je aktivován pohotovostní stav, 
většina funkcí může být ovládána, 
pokud vozidlo stojí. Může být prove-
deno jakékoliv nastavení.

Vozidlo se přepne do pohotovostní-
ho stavu poté, co jsou otevřeny 
přední dveře zvenku.

Zapnutí stavu připravenosti k jízdě 
odpovídá nastartování motoru.

Některé funkce, například systém 
řízení stability vozidla VSC, mohou 
být v činnosti pouze tehdy, když je 
stav připravenosti k jízdě zapnut.

Zavedení klidového stavu při 
otevření předních dveří

Manuální klidový stav

Stiskněte a držte toto 
tlačítko, až zobrazení 
OFF na přístrojové 
desce zhasne.

Pohotovostní stav

Podstata

Obecně

Zobrazení na přístrojové 
desce

Na přístrojové desce 
se zobrazí OFF. Po-
hon je vypnut a je za-
pnut pohotovostní 
stav.

Stav připravenosti k jízdě

Podstata

Obecně
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1 Sešlápněte brzdový pedál.

2 Stiskněte tlačítko start/stop.

Startování je aktivováno automatic-
ky na krátkou dobu a vypne se, jak-
mile motor nastartuje.
Většina indikátorů a výstražných 
kontrolek na přístrojové desce se 
rozsvítí na různě dlouhou dobu.

V závislosti na verzi motoru může 
být dostupný plný jízdní výkon při-
bližně 30 sekund po nastartování 
motoru. V tom případě nebude vozi-
dlo akcelerovat obvyklým způso-
bem.

Když je stav připravenosti k jízdě 
zapnut, otáčkoměr ukazuje aktuální 
otáčky motoru.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Ucpané výfukové potrubí nebo nedo-
statečné větrání mohou způsobit vnik-
nutí škodlivých výfukových plynů do 
vozidla. Výfukové plyny obsahují zne-
čišťující látky, které jsou bezbarvé 
a bez zápachu. V uzavřených prosto-
rech se mohou výfukové plyny shro-
mažďovat také mimo vozidlo. Hrozí 
nebezpečí smrtelného zranění. Výfu-
kové potrubí udržujte čisté a zajistěte 
dostatečné větrání.

VÝSTRAHA
Nezajištěné vozidlo se může začít po-
hybovat a popojet. Hrozí nebezpečí 
nehody. Před opuštěním vozidla ho za-
jistěte, abyste zabránili popojetí.

Abyste zajistili, že je vozidlo zajištěno 
proti popojetí, dodržujte následující:

• Zabrzděte parkovací brzdu.

• Na stoupajícím nebo klesajícím sva-
hu otočte přední kola směrem k ob-
rubníku.

• Kromě toho zajistěte vozidlo na 
stoupajícím nebo klesajícím svahu 
například podložením klínu pod kola.

UPOZORNĚNÍ
Opakované pokusy o nastartování 
nebo několikanásobné startování rych-
le za sebou znamenají, že palivo není 
spáleno nebo je spáleno nedostateč-
ně. Katalyzátor se může přehřát. Hrozí 
nebezpečí materiální škody. Vyhněte 
se opakovanému startování rychle za 
sebou.

Zapnutí stavu připravenosti 
k jízdě

Podstata

Stav připravenosti 
k jízdě se zapíná 
pomocí tlačítka 
start/stop:

Automatická převodovka

Benzínový motor

Zobrazení na přístrojové 
desce
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1 Při zastaveném vozidle zvolte 
polohu volicí páky P.

2 Stiskněte tlačítko start/stop.
Motor je vypnut. Vozidlo se přepne do 
pohotovostního stavu.
3 Zabrzděte parkovací brzdu.

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní, které není instalováno ve vašem 
vozidle, například z důvodu volitel-
ného vybavení nebo specifikací pro 
danou zemi. To se vztahuje také na 
funkce a systémy týkající se bez-
pečnosti. Dodržujte příslušné záko-
ny a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Toyota Supra Command spojuje 
funkce řady spínačů. Tyto funkce 
mohou být ovládány použitím ovla-
dače a, podle verze výbavy, použi-
tím dotykové obrazovky.

Vypnutí stavu připravenosti 
k jízdě

Toyota Supra Command

Vybavení vozidla

Koncept ovládání

Podstata

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Ovládání integrovaných informačních 
systémů a komunikačních zařízení bě-
hem jízdy může odvrátit pozornost od 
silnice. Mohli byste ztratit kontrolu nad 
vozidlem. Hrozí nebezpečí nehody. 
Tyto systémy nebo zařízení provozuj-
te pouze tehdy, pokud to dovoluje do-
pravní situace. V případě potřeby 
zastavte a ovládejte systémy nebo za-
řízení při stojícím vozidle.
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Písmena a čísla mohou být zadává-
ny použitím ovladače nebo dotyko-
vé obrazovky. Zobrazení klávesnice 
se automaticky mění.

Při zadávání jmen a adres se výběr 
postupně zúží a případně doplní při 
každém následujícím vloženém pís-
menu.
Vstupy jsou průběžně porovnávány 
s daty uloženými ve vozidle.
• Pro vstup jsou nabízena pouze 

písmena, pro která jsou k dispozi-
ci data.

• Vyhledání cíle: Názvy míst mo-
hou být zadány ve všech jazycích 
dostupných v Toyota Supra 
Command.

U některých položek menu je zaškr-
távací políčko. Toto políčko ukazuje, 
zda je funkce zapnuta nebo vypnu-
ta. Volbou položky menu se funkce 
zapne nebo vypne.

 Funkce je zapnutá.
 Funkce je vypnutá.

■ Obecně
Stavové pole se nachází v horní 
části na ovládacím displeji. Stavové 
informace se zobrazují ve formě 
symbolů.
■ Symboly ve stavovém poli
 Telefon

Zadávání a zobrazení

Písmena a čísla

Symbol Funkce

nebo Přepínání mezi velkými 
a malými písmeny

Vložení mezer.

Použití ovládání hlasem

Potvrzení vašeho zadání

Porovnávání záznamů

Zapnutí / vypnutí funkcí

Stavové informace

Symbol Význam
Příchozí nebo odchozí ho-
vor

Zmeškaný hovor

Úroveň příjmu sítě mobilní-
ho telefonu

Vyhledávání sítě

Síť mobilního telefonu není 
dostupná
Dosažení kritického stavu 
nabití mobilního telefonu

Přenos dat není možný

Roaming je aktivní

Byla přijata textová zpráva

Byla přijata zpráva

Upozornění

Odeslání není možné

Kontakty jsou načítány
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 Zábava

 Další funkce

■ Obecně
V některých menu mohou být zobra-
zeny na pravé straně dělené obra-
zovky další informace, například 
informace z palubního počítače.
Další informace zůstanou viditelné 
na dělené obrazovce, i když přepne-
te do jiného menu.

■ Zapnutí/vypnutí

1  Stiskněte toto tlačítko.

2 "Split screen"

■ Volba zobrazení
Zobrazení je možné zvolit v menu, 
ve kterých je dělená obrazovka 
možná.
1 Nakloňte ovladač doprava, až je 

zvolena dělená obrazovka.

2 Stiskněte ovladač.

3 Zvolte požadované nastavení.

■ Definice obsahu obrazovky
Volbu zobrazení je možné definovat.
1 Nakloňte ovladač doprava, až je 

zvolena dělená obrazovka.
2 Stiskněte ovladač.
3 "Personalise menu"
4 Zvolte požadované nastavení.
5 Nakloňte ovladač doleva.

1 Ovládací displej, s dotykovou ob-
razovkou podle verze výbavy

2 Ovladač s tlačítky a podle verze 
výbavy s touchpadem

Čistěte ovládací displej podle poky-
nů pro péči, viz strana 376.
Pokud je ovládací displej vystaven 
velmi vysokým teplotám, například 
z důvodu silného slunečního světla, 
může být jas snížen a ovládací dis-
plej se může dokonce vypnout. Nor-
mální funkce budou obnoveny, když 
se sníží teplota, například zastíně-
ním nebo použitím systému klimati-
zace.

Symbol Význam

Bluetooth audio

Rozhraní USB audio

Symbol Význam

Hlášení

Vypnutí výstupu zvuku

Aktuální poloha vozidla

Dopravní informace

Dělená obrazovka

Ovládací displej a ovladač

Přehled

Ovládací displej

Obecně

1

2
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Po odemknutí se ovládací displej 
automaticky zapne.
V určitých situacích se ovládací dis-
plej automaticky vypne, například 
pokud na vozidle není několik minut 
prováděna žádná činnost.

Ovládací displej může být také vy-
pnut manuálně.

1  Stiskněte toto tlačítko.

2 "Switch off control display"
Stiskněte ovladač nebo kterékoliv 
tlačítko na ovladači, abyste ho zno-
vu zapnuli.

Tlačítka mohou být použita pro pří-
mé vyvolání menu. Ovladač může 
být použit pro volbu položek menu 
a provedení nastavení.
Některé z funkcí Toyota Supra Com- 
mand mohou být ovládány touch- 
padem ovladače, viz strana 63.

• Otáčejte, např. pro přepínání 
mezi položkami menu.

• Stiskněte, např. pro volbu položky 
menu.

• Naklápějte ve čtyřech směrech, 
např. pro přepínání mezi obra-
zovkami.

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Objekty umístěné před ovládacím dis-
plejem mohou sklouznout a poškodit 
ovládací displej. Hrozí nebezpečí po-
škození majetku. Nepokládejte před-
měty před ovládací displej.

Automatické zapnutí/vypnutí

Manuální zapnutí/vypnutí

Ovladač s navigačním systé-
mem

Obecně

Ovládání
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Tlačítka mohou být použita pro pří-
mé vyvolání menu. Ovladač může 
být použit pro volbu položek menu 
a provedení nastavení.

• Otáčejte, např. pro přepínání 
mezi položkami menu.

• Stiskněte, např. pro volbu položky 
menu.

• Naklápějte ve dvou směrech, 
např. pro přepínání mezi obra-
zovkami.

Tlačítka na ovladači

Tlačítko Funkce
Stiskněte jednou: vyvolání 
hlavního menu.
Stiskněte dvakrát: zobrazí 
se všechny položky menu 
hlavního menu.

Vyvolání menu Media/
Radio.

Vyvolání menu Communica-
tion.

Stiskněte jednou: vyvolání 
předchozí obrazovky.
Stiskněte a držte: vyvolání 
naposled použitých menu.

Vyvolání menu Options.

Ovladač bez navigačního 
systému

Obecně

Ovládání

Tlačítka na ovladači

Tlačítko Funkce
Stiskněte jednou: vyvolání 
hlavního menu.
Stiskněte dvakrát: zobrazí 
se všechny položky menu 
hlavního menu.

Vyvolání menu Media/Radio.

Vyvolání menu Communica-
tion.

Stiskněte jednou: vyvolání 
předchozí obrazovky.
Stiskněte a držte: vyvolání 
naposled použitých menu.

Vyvolání menu Options.
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 Stiskněte toto tlačítko.

Zobrazí se hlavní menu.
Všechny funkce Toyota Supra 
Command mohou být vyvolány po-
mocí hlavního menu.

1  Stiskněte toto tlačítko dva-
krát.

Zobrazí se všechny položky menu hlav-
ního menu.
2 Zvolte položku menu

3 Abyste přesunuli položku menu 
do požadované polohy, nakloňte 
ovladač doprava nebo doleva.

Zvýrazněné položky menu mohou 
být zvoleny.
1 Otáčejte ovladačem, až se zvý-

razní požadovaná položka menu.

2 Stiskněte ovladač.

Zobrazení menu "Media/Radio", 
"Communication" a "Toyota Supra 
Connect" lze upravit například tak, 
že z nabídky odstraníte položky pro 
nepoužívané funkce.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 Zvolte menu.

2 "Personalise menu"

3 Zvolte obsah menu, který chcete 
zobrazovat.

Po výběru položky menu, například 
"System settings" se zobrazí nová 
obrazovka.
• Nakloňte ovladač doleva.
Aktuální obrazovka se zavře a zobrazí 
se předchozí obrazovka.

•  Stiskněte toto tlačítko.

Předchozí obrazovka se znovu otevře.
• Nakloňte ovladač doprava.
Nová obrazovka se otevře.

Šipka ukazuje, že lze vyvolat další 
obrazovky.

Ovládání použitím ovladače

Vyvolání hlavního menu

Přizpůsobení hlavního menu

Volba položky menu

Přizpůsobení obsahu menu

Přepínání mezi obrazovkami
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 Stiskněte a držte toto tlačítko.

Zobrazí se nedávno použitá menu.

 Stiskněte toto tlačítko.

Zobrazí se menu "Options".
Menu se skládá z různých oblastí:
• Nastavení obrazovky, například 

"Split screen".
• Provozní možnosti pro zvolené 

hlavní menu, například pro 
"Media/Radio".

• Pokud je to možné, další provoz-
ní možnosti pro zvolené menu, 
například "Save station".

Nastavení, jako je jas, lze nastavit.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Displays"

4 "Control display"

5 "Brightness at night"

6 Otáčejte ovladačem, až se zob-
razí požadované nastavení.

7 Stiskněte ovladač.

■ Zadávání
1 Otáčejte ovladačem: Volba pís-

mena nebo čísla.

2 : Potvrzení vašeho zadání

■ Vymazání

■ Obecně
Písmena a znaky mohou být zadá-
vány použitím ovladače nebo doty-
kové obrazovky. Zobrazení 
klávesnice se automaticky mění.

■ Zadávání
1 Volba zadávacího jazyka.

2 Otáčejte ovladačem: Zvýraznění 
písmena nebo slabiky.

3 Stiskněte ovladač: Zvýrazněné 
písmeno nebo slabika je zvolena.
Nakloňte ovladač nahoru: Přepnu-
tí mezi jednoduchým a dvojitým 
znakem.

Vyvolání nedávných menu

Vyvolání menu Options

Seřízení nastavení

Zadávání písmen a čísel

Kromě Koreje a Tchajwanu

Symbol Funkce

Stiskněte ovladač: Vymazá-
ní písmena nebo čísla.

Stiskněte a držte ovladač: 
Vymazání všech písmen 
nebo čísel.

Pro Koreu
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■ Přehled symbolů
Symboly, které nemohou být zvole-
ny, se zobrazí šedě.

■ Obecně
Písmena a znaky mohou být zadá-
vány použitím ovladače nebo doty-
kové obrazovky. Zobrazení 
klávesnice se automaticky mění.

■ Zadávání
1 Volba zadávacího jazyka.

2 Otáčejte ovladačem: Zvýraznění 
sloupce

3 Stiskněte ovladač: Zvýrazněný 
sloupec je zvolen.
Nakloňte ovladač doleva: Návrat 
k volbě sloupce.

4 Zvýraznění písmena nebo slabiky.

5 : Volba písmena nebo sla-

biky.
Písmeno nebo slabika se zobrazí v hor-
ním řádku.

■ Přehled symbolů
Symboly, které nemohou být zvole-
ny, se zobrazí šedě.

Pro abecední seznamy s více než 
30 záznamy lze na levé straně zob-
razit písmena, pro která záznamy 
existují.
1 Otočte ovladačem rychle doleva 

nebo doprava.
Všechna písmena, pro která záznam 
existuje, se zobrazují vlevo.
2 Zvolte počáteční písmeno poža-

dovaného záznamu.
Zobrazí se první záznam pro zvolené 
písmeno.

Symbol Funkce

Potvrzení volby.

Přepínání mezi znaky.

Vymazání zadání.
Stiskněte a držte: Vymazání 
všech zadání.

Vložení mezer.

Pro Tchaiwan

Symbol Funkce

Potvrzení volby.

Přepínání mezi znaky.

Vymazání zadání.
Stiskněte a držte: Vymazání 
všech zadání.

Vložení mezer.

Ovládání abecedních se-
znamů
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Ovládací displej je vybaven dotyko-
vou obrazovkou, v závislosti na vý-
bavě vozidla.
Dotýkejte se obrazovky svým prs-
tem. Nepoužívejte žádné předměty.

 Klepněte na tento symbol.

Zobrazí se hlavní menu.
Všechny funkce Toyota Supra 
Command mohou být vyvolány po-
mocí hlavního menu.

1  Klepněte na tento symbol.
Zobrazí se všechny položky menu hlav-
ního menu.
2 Přetáhněte položku menu na po-

žadovanou pozici vlevo nebo 
vpravo.

Dotkněte se požadované položky 
menu.

Dynamický obsah lze zobrazit v rám-
ci položek menu. Obsah položek 
menu se aktualizuje automaticky, 
například aktivní navigace trasy 
v navigaci. Pro přechod přímo k dy-
namickému obsahu klepněte na dol-
ní oblast položky menu.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Contents of main menu"

Po výběru položky menu se zobrazí 
nová obrazovka.
Šipka ukazuje, že lze vyvolat další 
obrazovky.
• Švihněte prstem doleva.
• Klepněte na šipku.
Nová obrazovka se otevře.

Ovládání pomocí dotykové 
obrazovky

Obecně

Vyvolání hlavního menu

Přizpůsobení hlavního menu

Volba položky menu

Dynamický obsah

Přepínání mezi obrazovkami



62 3-1. OVLÁDÁNÍ

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Nastavení, například jasu, může být 
provedeno použitím dotykové obra-
zovky.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Displays"

4 "Control display"

5 "Brightness at night"

6 Proveďte požadované nastavení:
• Pohněte ovladačem doprava 

nebo doleva, dokud se nezobrazí 
požadované nastavení.

•  Klepněte na tento symbol.

■ Zadávání
1 Klepněte na symbol  na doty-

kové obrazovce. Na ovládacím 
displeji se objeví klávesnice.

2 Zadejte písmena a čísla

■ Vymazání

■ Obecně
Písmena a znaky mohou být zadá-
vány použitím ovladače nebo doty-
kové obrazovky.
Zobrazení klávesnice se automatic-
ky mění.

■ Přehled symbolů
Symboly, které nemohou být zvole-
ny, se zobrazí šedě.

Navigační mapa může být posouvá-
na pomocí dotykové obrazovky.

Seřízení nastavení

Zadávání písmen a čísel

Kromě Koreje a Tchajwanu

Symbol Funkce

Klepněte na tento symbol: 
Pro vymazání písmen nebo 
čísel.

Klepněte a držte tento sym-
bol: Pro vymazání všech 
písmen nebo čísel.

Pro Koreu a Tchajwan

Symbol Funkce

Přepínání mezi znaky.

Vymazání zadání.
Stiskněte a držte: Vymazání 
všech zadání.

Vložení mezer.

Ovládání navigační mapy

Funkce Činnost

Zvětšení/zmenšení 
mapy

Stáhněte nebo roz-
táhněte prsty.
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Některé z funkcí Toyota Supra Com- 
mand mohou být ovládány touch- 
padem ovladače.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Touchpad"
4 Zvolte požadované nastavení:
• "Write": Zadání písmen a čísel
• "Map": Ovládání mapy
• "Search fields": Psaní písmen 

bez volby pole seznamu
• "Audio feedback": Hlasité čtení 

zadanách písmen a čísel

Zadávání písmen vyžaduje trochu 
praxe. Při zadávání dbejte na násle-
dující:
• Systém rozpoznává velká a malá 

písmena a čísla. Může být nutné 
přepínat mezi velkými a malými 
písmeny, čísly a znaky, viz strana 
59.

• Zadejte znaky tak, jak jsou zobra-
zeny na ovládacím displeji.

• Zadané znaky, například akcenty 
nebo tečky, zadejte vždy tak, aby 
mohlo být písmeno jasně určeno. 
Možnosti zadávání závisí na na-
staveném jazyce. Je možné, že 
budete muset zadat speciální 
znaky pomocí ovladače.

Písmena, slabiky a čísla mohou být 
zadávány pomocí touchpadu.
1 Volba zadávacího jazyka.

2 Zvolte režim zadávání.

3 Zadejte písmena, slabiky nebo 
čísla na touchpadu.

Pro vymazání znaku švihněte doleva na 
touchpadu.

Touchpad

Obecně

Volba funkcí

Zadávání písmen a čísel 
(kromě Koreje a Tchajwanu)

Zadání speciálních znaků 
(kromě Koreje a Tchajwanu)

Zadávání Činnost

Vymazání znaku
Švihněte prstem 
doleva na touch- 
padu.

Zadání mezery
Švihněte prstem 
doprava ze středu 
touchpadu.

Zadání pomlčky
Švihněte prstem 
v horní části touch- 
padu doprava.

Zadání podtržítka
Švihněte prstem 
ve spodní části 
touchpadu doprava.

Zadávání písmen a znaků 
(pro Koreu a Tchajwan)

Podstata
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Mapa navigačního systému může 
být posouvána použitím touchpadu.

Funkce Toyota Supra Command, 
například rádiové stanice, navigač-
ní cíle a telefonní čísla, lze uložit do 
tlačítek oblíbených a vyvolat přímo.
Nastavení jsou uložena pro aktuál-
ně používaný profil řidiče.

1 Zvolte funkci pomocí Toyota 
Supra Command.

2  Stiskněte a držte požado-
vané tlačítko, až zazní signál.

 Stiskněte toto tlačítko.

Funkce je okamžitě provedena. Po-
kud jste například zvolili telefonní 
číslo, naváže se také spojení.

Dotýkejte se tlačítek svým prstem. 
Nepoužívejte rukavice nebo před-
měty.
Přiřazení tlačítek se zobrazí v horní 
části obrazovky.

1 Stiskněte a držte současně tlačít-
ka 1 a 8 přibližně 5 sekund.

2 "OK"

Systém ovládání hlasem umožňuje 
ovládání většiny funkcí zobrazených 
na ovládacím displeji pomocí vyslo-
vení příkazů. Tento systém poskytu-
je mluvená oznámení, která vám 
pomohou při zadávání.

• Funkce, které lze použít pouze při 
stojícím vozidle, lze provozovat 
pouze v omezeném rozsahu pro-
střednictvím systému ovládání 
hlasem.

• Systém má na straně řidiče spe-
ciální mikrofon.

• ›...‹ v Příručce pro uživatele zna-
menají příkazy pro systém ovlá-
dání hlasem.

Ovládání mapy

Funkce Činnost

Posun mapy
Švihněte prstem 
v příslušném 
směru.

Zvětšení/zmenšení 
mapy

Stáhněte k sobě 
nebo roztáhněte 
od sebe prsty na 
touchpadu.

Zobrazení menu Jednou klepněte.

Tlačítka oblíbených

Obecně

Uložení funkce

Provedení funkce

Zobrazení přiřazení tlačítek

Vymazání přiřazení tlačítek

Ovládání pomocí ovládání 
hlasem

Podstata

Obecně
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• Musí být nastaven jazyk použitím 
Toyota Supra Command, který je 
podporován systémem ovládání 
hlasem. Volba jazyka, viz strana 
67.

• Příkazy vyslovujte vždy v jazyce 
systému ovládání hlasem.

1  Stiskněte toto tlačítko na 
volantu.

2 Počkejte na akustický signál.

3 Vyslovte příkaz.

Je možné, že nejsou dostupné žád-
né další mluvené příkazy. V tom pří-
padě přepněte na Toyota Supra 
Command, abyste tuto funkci ovlá-
dali.

Většina položek menu na ovládacím 
displeji může být vyslovena jako pří-
kazy.
Stejně tak mohou být vysloveny pří-
kazy z jiných menu.
Některé položky seznamu, napří-
klad záznamy v telefonním sezna-
mu, lze také zvolit použitím systému 
ovládání hlasem. Když to děláte, vy-
slovujte položky seznamu přesně 
tak, jak jsou zobrazeny v příslušném 
seznamu.

V horní části ovládacího displeje je 
zobrazeno následující:
• Některé z možných příkazů pro 

aktuální menu.
• Některé z možných příkazů z ji-

ných menu.
• Stav rozpoznávání hlasu
•  Šifrované připojení není do-

stupné.

Příkazy pro položky menu se vyslo-
vují přesně tak, jak jsou vybírány 
pomocí ovladače.
1 Pokud je potřeba, zapněte zvu-

kový výstup pro zábavu.
2  Stiskněte toto tlačítko na 

volantu.
3 ›Media and radio‹
4 ›Sound‹

Provozní požadavky

Aktivace systému ovládání 
hlasem

Tento symbol signalizuje, že 
systém ovládání hlasem je 
aktivní.

Vypnutí systému ovládání 
hlasem.

Stiskněte toto tlačítko na vo-
lantu nebo vyslovte ›Cancel‹.

Možné příkazy

Obecně

Zobrazení možných příkazů

Příklad: Vyvolání nastavení zvuku
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• Pro hlasité přečtení hlasových pří-
kazů řekněte: ›Voice commands‹.

• Pro hlasité přečtení informací 
o systému ovládání hlasem: ›Ge-
neral information on voice control‹.

• Pro hlasité přečtení nápovědy 
k aktuálnímu menu: ›Help‹.

Systém ovládání hlasem by neměl 
být používán pro tísňová volání. Při 
stresu se může řeč osob a hlas 
změnit. To by mohlo zbytečně zpoz-
dit spojení vašeho hovoru.
Místo toho použijte tlačítko SOS, viz 
strana 357, umístěné v blízkosti 
zpětného zrcátka.

Můžete zvolit, zda systém používá 
standardní dialog nebo krátkou vari-
antu.
Pokud je zvolena krátká varianta, 
oznámení systému se přehrají ve 
zkrácené formě.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Language"
4 "Voice control:"
5 Zvolte požadované nastavení.

Je možné odpovědět, když se sys-
tém ovládání hlasem dotazuje na 
vaši předchozí mluvenou instrukci. 
Funkci lze deaktivovat, pokud jsou 
dotazy často neúmyslně zrušeny, 
například kvůli šumu pozadí nebo 
mluvení.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Language"

4 "Speaking during voice output"

Online zpracování řeči umožňuje 
používat funkci diktování, přirozené 
zadání cílů a zlepšení kvality rozpo-
znávání hlasu. Pro použití této funk-
ce jsou data posílána přes šifrované 
spojení poskytovateli služeb a tam 
uloženy lokálně.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Language"

4 "Server speech recognition"

Nápověda systému ovládání hla-
sem

Informace pro tísňová volání

Nastavení

Volba mluveného dialogu

Mluvení během hlasového výstupu

Online zpracování řeči
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Otáčejte knoflíkem hlasitosti během 
mluvených pokynů, dokud nedosáh-
nete požadované hlasitosti.
• Nastavení hlasitosti zůstane za-

chováno, i když změníte hlasitost 
jiných zdrojů audia.

• Nastavení hlasitosti je uloženo 
pro aktuálně používaný profil 
řidiče.

• Mohly by být detekovány určité 
hluky a způsobit problémy. Mějte 
dveře a okna zavřené.

• Hluk od cestujících nebo zadní la-
vice může systému překážet. Bě-
hem mluvení se vyhněte hluku ve 
vozidle.

• Silné dialekty mohou bránit 
správnému fungování rozpozná-
vání hlasu. Mluvte hlasitě a jasně.

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní, které není instalováno ve vašem 
vozidle, například z důvodu volitel-
ného vybavení nebo specifikací pro 
danou zemi. To se vztahuje také na 
funkce a systémy týkající se bez-
pečnosti. Dodržujte příslušné záko-
ny a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 Pokud je to možné, "Language"

4 "Language:"

5 Zvolte požadované nastavení.

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Mluvený dialog pro systém ovládá-
ní hlasem, viz strana 66.

Seřízení hlasitosti

Omezení systému

Obecná nastavení

Vybavení vozidla

Jazyk

Volba jazyka

Nastavení mluveného dialogu
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Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Date and time"
4 "Time zone:"
5 Zvolte požadované nastavení.
Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Date and time"
4 "Time"
5 Otáčejte ovladačem, až se zob-

razí požadované hodiny.
6 Stiskněte ovladač.
7 Otáčejte ovladačem, až se zob-

razí požadované minuty.
8 Stiskněte ovladač.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Date and time"
4 "Time format:"
5 Zvolte požadované nastavení.
Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

V závislosti na vybavení jsou čas, 
datum a, pokud je to nutné, časové 
pásmo aktualizovány automaticky.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Date and time"
4 "Automatic time setting"
Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Date and time"
4 "Date:"
5 Otáčejte ovladačem, až se zob-

razí požadovaný den.
6 Stiskněte ovladač.
7 Zvolte měsíc a rok.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Date and time"
4 "Date format:"
5 Zvolte požadované nastavení.
Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Čas

Nastavení časového pásma

Nastavení času

Nastavení formátu času

Automatické nastavení času

Datum

Nastavení data

Nastavení formátu data
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V závislosti na specifikaci v dané 
zemi je možné zvolit jednotky měře-
ní pro různé hodnoty, například spo-
třebu, vzdálenosti a teplotu.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Units"

4 Zvolte požadovanou položku 
menu.

5 Zvolte požadované nastavení.

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Pokud je aktivováno sledování vozi-
dla, může být aktuální poloha vozi-
dla zobrazena v Toyota Supra Apps.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Vehicle tracking"

4 "Vehicle tracking"

Pro některé funkce se na ovládacím 
displeji automaticky zobrazí infor-
mační okna. Některá z těchto infor-
mačních oken lze aktivovat nebo 
deaktivovat.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Pop-ups"

4 Zvolte požadované nastavení.

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Displays"

4 "Control display"

5 "Brightness at night"

6 Otáčejte ovladačem, až je dosa-
ženo požadovaného jasu.

7 Stiskněte ovladač.

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.
V závislosti na světelných podmín-
kách nemusí být seřízení jasu ihned 
zjevné.

Volba jednotek měření

Aktivace/deaktivace zobra-
zení aktuální polohy vozidla

Podstata

Aktivace/deaktivace

Aktivace/deaktivace infor-
mačních oken

Ovládací displej

Jas
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Lze zvolit obsah zobrazený v někte-
rých položkách menu hlavního menu.

1  Stiskněte toto tlačítko.

2 "Contents of main menu"
3 Zvolte požadované menu a po-

žadovaný obsah.
Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Menu zobrazuje všechna hlášení 
přijatá vozidlem centrálně ve formě 
seznamu.

Mohou se zobrazit následující hlá-
šení:
• Dopravní zprávy
• Hlášení vozidla
• Komunikační zprávy, například 

e-mail, SMS nebo připomenutí.
• Hlášení o servisních požadavcích
Hlášení se navíc zobrazují ve stavo-
vém poli.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Notifications"
4 Zvolte požadované hlášení.
Otevře se příslušné menu a zobrazí 
se hlášení.

Všechna hlášení, které nejsou hlá-
šeními vozidla, lze ze seznamu vy-
mazat. Hlášení vozidla zůstávají po 
celou dobu, po kterou jsou relevantní.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "Notifications"

2 Zvolte požadované hlášení, po-
kud je potřeba.

3  Stiskněte toto tlačítko.

4 "Delete this notification" nebo 
"Delete all notifications"

Můžete provádět následující činnosti:
• Volba aplikací, ze kterých jsou 

hlášení povolena.
• Seřazení pořadí hlášení podle 

data nebo priority.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Notifications"

4 Zvolte požadované nastavení.

Volba obsahu hlavního menu.

Hlášení

Podstata

Obecně

Vyvolání hlášení

Vymazání hlášení

Nastavení
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní, které není instalováno ve vašem 
vozidle, například z důvodu volitel-
ného vybavení nebo specifikací pro 
danou zemi. To se vztahuje také na 
funkce a systémy týkající se bez-
pečnosti. Dodržujte příslušné záko-
ny a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Vozidlo nabízí různé funkce, které 
vyžadují přenos dat do společnosti 
Toyota nebo poskytovateli služeb. 
Přenos dat může být pro některé 
funkce deaktivován.

Pokud byl přenos dat pro funkci deak-
tivován, nelze tuto funkci použít.
Nastavení provádějte pouze při za-
staveném vozidle.

Postupujte podle instrukcí na ovlá-
dacím displeji.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Data privacy"

4 Zvolte požadované nastavení.

V závislosti na použití ukládá vozi-
dlo osobní údaje, například uložené 
rádiové stanice. Tyto osobní údaje 
mohou být trvale vymazány pomocí 
Toyota Supra Command.

V závislosti na vybavení vašeho vo-
zidla lze mazat následující údaje:
• Nastavení profilu řidiče
• Uložené rádiové stanice
• Uložená tlačítka oblíbených
• Hodnoty jízdy a palubního počítače
• Hudební pevný disk
• Navigace, například uložené cíle
• Telefonní seznam
• Online data, například Oblíbené, 

cookies
• Office data, například hlasové po-

známky
• Přihlašovací účty
Vymazání dat může trvat celkem až 
15 minut.

Osobní nastavení

Vybavení vozidla

Ochrana dat

Přenos dat

Podstata

Obecně

Aktivace/deaktivace

Vymazání osobních údajů ve 
vozidle

Podstata

Obecně
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Data mohou být vymazána pouze 
tehdy, když vozidlo stojí.

Postupujte podle instrukcí na ovlá-
dacím displeji.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Data privacy"

4 "Delete personal data"

5 "Delete personal data"

6 "OK"

7 Vystupte a zamkněte vozidlo.

Vymazání je dokončeno po 15 mi-
nutách.
Pokud nejsou všechna data vyma-
zána, opakujte proces mazání, po-
kud je to nutné.

Zapněte stav připravenosti k jízdě, 
abyste zrušili vymazání dat.

Jednotlivá nastavení pro několik ři-
dičů lze uložit do profilů řidičů a pod-
le potřeby znovu vyvolat.

K dispozici jsou tři profily, ve kterých je 
možné uložit osobní nastavení vozi-
dla. Každému dálkovému ovládání je 
přidělen jeden z těchto profilů řidičů.
Když je vozidlo odemknuto dálko-
vým ovládáním, aktivuje se přiděle-
ný profil řidiče. Všechna nastavení 
uložená v profilu řidiče jsou apliko-
vána automaticky.
Pokud několik řidičů používá své 
vlastní dálkové ovládání, vozidlo se 
přizpůsobí jejich osobním nastave-
ním, když je odemknuto. Tato nasta-
vení se obnoví také v případě, 
pokud je vozidlo používáno v mezi-
dobí někým s jiným dálkovým ovlá-
dáním.
Změny nastavení se uloží automa-
ticky do aktuálně používaného profi-
lu řidiče.
Pokud je zvolen jiný profil řidiče po-
mocí Toyota Supra Command, auto-
maticky jsou aplikována zde uložená 
nastavení. Nový profil řidiče je přidě-
len aktuálně používanému dálkové-
mu ovládání.
K dispozici je také profil hosta, který 
není přidělen k žádnému dálkovému 
ovládání. Lze jej použít k provádění 
nastavení vozidla bez změny osob-
ních profilů řidiče.

Provozní požadavky

Vymazání dat

Zrušení vymazání

Profily řidičů

Podstata

Obecně
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Aby bylo zajištěno, že může být na-
staven správný profil řidiče, systém 
musí být schopen přidělit detekova-
né dálkové ovládání jednoznačně 
řidiči.
To je zajištěno, pokud jsou splněny 
následující podmínky:
• Řidič má u sebe pouze své vlast-

ní dálkové ovládání.
• Řidič odemkne vozidlo.
• Řidič nastoupí do vozidla dveřmi 

řidiče.

Název aktuálně používaného profi-
lu řidiče se zobrazí, když je ovládací 
displej zapnut.
Volba profilu řidiče, viz strana 74.
Jakmile je nastartován motor nebo 
stisknuto jakékoliv tlačítko, na ovlá-
dacím displeji se zobrazí naposled 
zvolené zobrazení.
Zrušení uvítací obrazovky pomocí 
Toyota Supra Command: "OK"

Nastavení následujících systémů 
a funkcí se uloží do aktuálně použí-
vaného profilu řidiče. Nastavení, 
která mohou být uložena, závisí na 
zemi a na vybavení.
• Zamykání a odemykání
• Světla
• Klimatizace
• Rádio
• Přístrojová deska
• Tlačítka oblíbených
• Hlasitosti, zvuk
• Ovládací displej
• Parkovací senzory
• Zpětná kamera
• Projekční displej
• Spínač režimu Sport
• Poloha sedadla, poloha vnějších 

zrcátek.
Uloží se polohy nastavené pomocí paměti 
sedadla a naposled nastavená poloha.
• Tempomat
• Toyota Supra Safety

Provozní požadavky

Aktuálně používaný profil 
řidiče

Nastavení
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Bez ohledu na to, které dálkové 
ovládání se aktuálně používá, je 
možné vyvolat jiný profil řidiče. To 
umožňuje vyvolat osobní nastavení 
vozidla, i když vozidlo nebylo ode-
mknuto řidičovým dálkovým ovládá-
ním.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "Driver profiles"
3 Zvolte profil řidiče.
4 "OK"
• Tato nastavení uložená ve zvole-

ném profilu řidiče jsou aplikována 
automaticky.

• Zvolený profil řidiče je přidělen 
aktuálně používanému dálkové-
mu ovládání.

• Pokud byl profil řidiče již přidělen 
jinému dálkovému ovládání, tento 
profil řidiče je pak aplikován na 
obě dálková ovládání.

S profilem hosta lze provést indivi-
duální nastavení, která nejsou ulo-
žena v žádném ze tří profilů řidiče.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Driver profiles"

3 "Drive off (guest)"

4 "OK"

Profil hosta nelze přejmenovat. Není 
přiřazen aktuálně používanému dál-
kovému ovládání.

Aby se zabránilo záměně profilů ři-
dičů, je možné přiřadit osobní jméno 
aktuálně používanému profilu řidiče.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Driver profiles"

3 Zvolte profil řidiče.

 Profil řidiče označený tímto symbo-
lem lze přejmenovat.
4 "Change driver profile name"

5 Zadejte název profilu.

6  Zvolte tento symbol.

Nastavení aktivního profilu řidiče 
jsou resetována do továrního nasta-
vení.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Driver profiles"

3 Zvolte profil řidiče.

 Profil řidiče označený tímto symbo-
lem lze resetovat.
4 "Reset driver profile"

5 "OK"

Správa profilů

Volba profilu řidiče

Profil hosta

Přejmenování profilu řidiče

Resetování profilu řidiče
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Většinu nastavení aktuálně používa-
ného profilu řidiče lze exportovat.
Export může být užitečný pro zálo-
hování a vyvolání osobních nasta-
vení, například před předáním 
vozidla do servisu. Po zálohování 
lze profily řidiče přenést do jiného 
vozidla.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Driver profiles"

3 Zvolte profil řidiče.

 Profil řidiče označený tímto symbo-
lem lze exportovat.
4 "Export driver profile"

5 Zvolte médium pro export profilu 
řidiče.

• "USB device"
Pokud je potřeba, zvolte paměťové mé-
dium USB, viz strana 79.

Existující nastavení aktuálně použí-
vaného profilu řidiče jsou přepsána 
nastavením importovaného profilu 
řidiče.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Driver profiles"

3 Zvolte profil řidiče, který má být 
přepsán.

 Profil řidiče označený tímto symbo-
lem lze přepsat.

4 "Import driver profile"

5 Zvolte médium pro import profilu 
řidiče.

• Úložné USB médium: "USB de-
vice"

Pokud je potřeba, zvolte paměťové mé-
dium USB.

6 Zvolte profil řidiče, který má být 
importován.

Není vždy možné přidělit dálkové 
ovládání výhradně řidiči. To může 
být případ následujících scénářů:
• Spolujezdec vpředu odemkne vo-

zidlo svým dálkovým ovládáním, 
ale řídí jiná osoba.

• Řidič odemkne vozidlo pomocí 
systému Smart Key a má u sebe 
několik dálkových ovládání.

• Pokud dojde ke změně řidiče bez 
zamknutí a odemknutí vozidla.

• Pokud se v oblasti mimo vozidlo 
nachází několik dálkových ovlá-
dání.

Export profilu řidiče

Import profilu řidiče

Omezení systému
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní, které není instalováno ve vašem 
vozidle, například z důvodu volitel-
ného vybavení nebo varianty pro 
danou zemi. To se vztahuje také na 
funkce a systémy týkající se bez-
pečnosti. Dodržujte příslušné záko-
ny a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Ve vozidle jsou k dispozici různé 
typy připojení pro používání mobil-
ních zařízení. Volba typu připojení 
závisí na mobilním zařízení a funkci, 
kterou chcete použít.

Následující přehledy zobrazují mož-
né funkce a příslušné typy připojení. 
Úroveň funkčnosti závisí na mobil-
ním zařízení.

Následující typy připojení vyžadují 
jednorázový registrační proces ve 
vozidle:
• Bluetooth
• Apple CarPlay
• Screen Mirroring
Registrovaná zařízení jsou pak au-
tomaticky rozpoznána a připojena 
k vozidlu.

Připojení

Vybavení vozidla

Podstata

Obecně

Funkce Typ připojení

Volání pomocí 
hands-free systému
Ovládání telefonních 
funkcí pomocí Toyota 
Supra Command
Používání funkcí Office 
chytrého telefonu

Bluetooth

Přehrávání hudby 
z chytrého telefonu 
nebo audio přehrávače

Bluetooth 
nebo USB

Ovládání kompatibil-
ních aplikací pomocí 
Toyota Supra 
Command

Bluetooth 
nebo USB

Úložné USB médium:
Export a import profilů 
řidičů
Import a export ulože-
ných cest
Přehrávání hudby

USB

Přehrávání videí z chyt-
rého telefonu nebo 
USB zařízení

USB

Provozujte aplikace 
Apple CarPlay pomocí 
Toyota Supra 
Command a hlasovými 
příkazy.

Bluetooth 
a WLAN

Screen Mirroring: Zob-
razení displeje chytrého 
telefonu na ovládacím 
displeji.

WLAN
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• Kompatibillní zařízení s rozhra-
ním Bluetooth

• Zařízení je funkční.
• Bluetooth je aktivováno na zaří-

zení a je zapnuto ve vozidle, viz 
strana 77.

• Zařízení může vyžadovat určité 
výchozí nastavení Bluetooth, na-
příklad viditelnost, viz uživatel-
ská příručka zařízení.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Mobile devices"

4 "Settings"

5 "Bluetooth"

Aby bylo možné používat všechny 
podporované funkce mobilního tele-
fonu, je nezbytné aktivovat následu-
jící funkce před zaregistrováním 
mobilního telefonu ve vozidle.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Mobile devices"
4 "Settings"
5 Zvolte požadované nastavení.
• "Office"
Aktivujte tuto funkci, abyste přenesli SMS 
zprávy, e-maily, kalendář, úkoly, poznám-
ky a upozornění do vozidla. Přenesením 
všech dat do vozidla mohou vzniknout 
náklady.
• "Contact pictures"
Aktivujte tuto funkci, abyste zobrazili ob-
rázky kontaktů.
6 Nakloňte ovladač doleva.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Mobile devices"
4 "Connect new device"
5 Zvolte funkce:
•  "Telephone"
•  "Bluetooth audio"
•  "Apps"
•  "Apple CarPlay"
•  "Screen Mirroring"
Na ovládacím displeji se zobrazí Blue-
tooth název vozidla.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Ovládání integrovaných informačních 
systémů a komunikačních zařízení bě-
hem jízdy může odvrátit pozornost od 
provozu. Mohli byste ztratit kontrolu 
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehod. 
Tyto systémy nebo zařízení provozuj-
te pouze tehdy, pokud to dovoluje do-
pravní situace. V případě potřeby 
zastavte a ovládejte systémy nebo za-
řízení při stojícím vozidle.

Připojení Bluetooth

Provozní požadavky

Přepnutí na Bluetooth

Zapnutí/vypnutí funkcí tele- 
fonu

Registrace mobilního zařízení 
ve vozidle
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6 Na mobilním zařízení vyhledejte 
Bluetooth zařízení v blízkém okolí.

Na displeji mobilního zařízení se zobrazí 
Bluetooth název vozidla.
Zvolte Bluetooth název vozidla.
7 V závislosti na mobilním zařízení 

se zobrazí buď kontrolní číslo, 
nebo musíte zadat kontrolní číslo 
sami.

• Porovnejte kontrolní číslo zobra-
zené na ovládacím displeji s kont-
rolním číslem na displeji zařízení.

Potvrďte kontrolní číslo v zařízení a na 
ovládacím displeji.
• Zadejte stejné kontrolní číslo na 

zařízení a pomocí Toyota Supra 
Command jej pak potvrďte.

Zařízení je připojeno a zobrazeno v se-
znamu zařízení, viz strana 81.

Mohou nastat případy, kdy mobilní 
zařízení nefunguje podle očekávání, 
přestože byly splněny všechny 
předpoklady a všechny potřebné 
kroky byly provedeny ve správném 
pořadí. Mobilní zařízení však přesto 
nefunguje podle očekávání.
V takových případech mohou být 
poskytnuta následující vysvětlení:
Proč nemohl být mobilní telefon 
spárován nebo připojen?
• S mobilním telefonem nebo vozi-

dlem je spárováno příliš mnoho 
Bluetooth zařízení.

Ve vozidle odstraňte Bluetooth připojení 
s jinými zařízeními.
Vymažte všechna známá Bluetooth při-
pojení ze seznamu zařízení na mobilním 
telefonu a zahajte nové hledání zařízení.

• Mobilní telefon je v úsporném re-
žimu nebo je vybitá baterie.

Nabijte mobilní telefon.

Proč již mobilní telefon nereaguje?
• Aplikace na mobilním telefonu již 

dále nefungují.
Vypněte a znovu zapněte mobilní telefon.
• Příliš vysoká nebo příliš nízká 

okolní teplota pro provoz mobilní-
ho telefonu.

Nevystavujte mobilní telefon extrémním 
okolním podmínkám.

Proč funkce telefonu nelze ovládat 
pomocí Toyota Supra Command?
• Mobilní telefon nemusí být správ-

ně nakonfigurován, například 
jako zařízení Bluetooth audio.

Připojte mobilní telefon k funkci telefonu 
nebo dalšího telefonu.

Proč se nezobrazují žádné položky 
telefonního seznamu, ne všechny 
položky nebo neúplné položky?
• Přenos položek telefonního se-

znamu ještě není dokončen.
• Za určitých okolností jsou přená-

šeny pouze položky telefonního 
seznamu uložené v mobilním te-
lefonu nebo na SIM kartě.

• Je možné, že položky telefonního 
seznamu se speciálními znaky 
nelze zobrazit.

• Nemusí být možné přenášet kon-
takty ze sociálních sítí.

• Počet uložených položek telefon-
ního seznamu je příliš vysoký.

• Objem dat kontaktu je příliš velký, 
například kvůli uloženým informa-
cím, například poznámkám.

Často kladené otázky



79

3

3-1. OVLÁDÁNÍ

O
VLÁD

ÁN
Í

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Snižte objem dat kontaktu.
• Mobilní telefon lze připojit pouze 

jako zdroj audia nebo jako telefon.
Konfigurujte mobilní telefon a připojte ho 
k funkci telefonu nebo dalšího telefonu.

Jak lze zlepšit kvalitu telefonního 
spojení?
• Seřiďte sílu Bluetooth signálu na 

mobilním telefonu; postup se liší 
v závislosti na mobilnímu telefonu.

• Hlasitost mikrofonu a reprodukto-
ru seřiďte samostatně v nastave-
ní zvuku.

Pokud byly všechny body tohoto se-
znamu zkontrolovány a požadovanou 
funkci nelze provést, kontaktujte zá-
kaznickou podporu, kteréhokoliv au-
torizovaného prodejce nebo servis 
Toyota, nebo kterýkoliv spolehlivý 
servis.

Mobilní zařízení se zásuvkou USB 
jsou připojeny do zásuvky USB.
• Audio zařízení, například přehrá-

vače MP3.
• Úložná USB zařízení.
Jsou podporovány běžné souborové sys-
témy. Doporučují se formáty FAT32 
a exFAT.

Připojené USB zařízení je napájeno 
nabíjecím proudem pomocí zásuvky 
USB, pokud to zařízení podporuje. 
Mějte na paměti maximální nabíjecí 
proud zásuvky USB.

Na zásuvkách USB kompatibilních 
s přenosem dat lze provést následu-
jící:
• Export a import profilů řidičů, viz 

strana 72.
• Přehrávání hudebních souborů 

přes USB audio.
• Přehrávání video filmů přes USB 

video.
• Import cest.
Při připojování mějte na paměti ná-
sledující:
• Při zasouvání zástrčky do zásuv-

ky USB nepoužívejte sílu.
• Použijte flexibilní kabel adaptéru.
• Chraňte USB zařízení před me-

chanickým poškozením.
• Vzhledem k velkému množství 

USB zařízení, která jsou na trhu 
k dispozici, nelze zajistit ovládání 
pomocí vozidla pro každé zařízení.

• Nevystavujte USB zařízení extrém-
ním podmínkám prostředí, napří-
klad velmi vysokým teplotám, viz 
návod k obsluze zařízení.

• Vzhledem k velkému množství 
různých technik komprese nelze 
v každém případě zaručit správné 
přehrávání médií uložených v USB 
zařízení.

• Pro zajištění správného přenosu 
uložených dat nenabíjejte USB 
zařízení ze zásuvky ve vozidle, 
když je přístroj také připojen do 
zásuvky USB.

• V závislosti na způsobu použití 
USB zařízení může být nutné 
provést nastavení na USB zaříze-
ní, viz návod k obsluze zařízení.

Připojení USB

Obecně
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Nevhodná USB zařízení:
• USB pevné disky
• USB rozbočovače
• Čtečky paměťových karet s něko-

lika vložkami
• USB zařízení formátu HFS
• Zařízení, jako jsou ventilátory 

nebo lampičky

Kompatibilní zařízení se zásuvkou 
USB

USB zařízení je zobrazeno v sezna-
mu zařízení, viz strana 82.

*: je-li ve výbavě

Funkce CarPlay umožňuje ovládat 
některé funkce kompatibilního Apple 
iPhone pomocí hlasového ovládání 
Siri a pomocí Toyota Supra 
Command.

• Kompatibilní iPhone
iPhone 5 nebo novější s iOS 7.1 nebo 
novější.
• Odpovídající smlouva o mobilním 

připojení.
• Bluetooth, WLAN a hlasové ovládá-

ní Siri jsou aktivovány na iPhone.
• Rezervace služby Toyota Supra 

Connect: Příprava Apple CarPlay

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Mobile devices"

4 "Settings"

5 Zvolte následující nastavení:
• "Bluetooth"
• "Apple CarPlay"

Zaregistrujte iPhone pomocí Blue-
tooth ve vozidle, viz strana 77.
Zvolte CarPlay jako funkci: 

 "Apple CarPlay"
iPhone je připojen k vozidlu a je 
zobrazen v seznamu zařízení, viz 
strana 82.

Další informace, viz Příručka pro 
uživatele navigačního systému.

Mohou nastat případy, kdy mobilní 
zařízení nefunguje podle očekávání, 
přestože byly splněny všechny 
předpoklady a všechny potřebné 
kroky byly provedeny ve správném 
pořadí. Mobilní zařízení však přesto 
nefunguje podle očekávání.

Provozní požadavky

Připojení zařízení

Příprava Apple CarPlay*

Podstata

Provozní požadavky

Přepnutí na Bluetooth a Car-
Play

Registrace iPhone s CarPlay

Ovládání

Často kladené otázky
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V takových případech mohou být 
poskytnuta následující vysvětlení:
iPhone již byl spárován s Apple Car-
Play. Když je uskutečněno nové při-
pojení, CarPlay již nelze zvolit.
• Vymažte dotyčný iPhone ze se-

znamu zařízení.
• V iPhonu smažte dotyčné vozidlo 

ze seznamu uložených připojení 
pomocí Bluetooth a WLAN.

• Spárujte iPhone jako nové zaří-
zení.

Pokud byly uvedené kroky provedeny 
a požadovaná funkce stále nemůže 
být spuštěna: kontaktujte zákaznic-
kou podporu, kteréhokoliv autorizo-
vaného prodejce nebo servis Toyota, 
nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Screen Mirroring vám umožňuje 
zobrazit obrazovku vašeho chytrého 
telefonu na ovládacím displeji.

• Kompatibillní chytrý telefon s roz-
hraním Screen Mirroring

• Na chytrém telefonu je zapnuto 
Screen Mirroring

• Ve vozidle je zapnuto WLAN

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Mobile devices"

4 "Settings"

5 "Vehicle WiFi"

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Mobile devices"

4 "Connect new device"

5  "Screen Mirroring"
Na ovládacím displeji se zobrazí WLAN 
název vozidla.
6 Na chytrém telefonu vyhledejte 

WLAN zařízení v blízkém okolí.
Na displeji zařízení se zobrazí WLAN 
název vozidla. Zvolte WLAN název vozi-
dla.
7 Potvrďte připojení pomocí Toyota 

Supra Command.

Zařízení je připojeno a zobrazeno 
v seznamu zařízení, viz strana 82.

Screen Mirroring

Obecně

Provozní požadavky

Zapnutí WLAN

Registrace chytrého telefonu 
do Screen Mirroring
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• Po jednorázové registraci jsou 
přístroje automaticky detekovány 
a znovu připojeny po zapnutí po-
hotovostního stavu.

• Data uložená na SIM kartě nebo 
v mobilním telefonu jsou po de-
tekci přenesena do vozidla.

• Některá zařízení mohou vyžado-
vat speciální nastavení, například 
autorizaci, viz uživatelská příruč-
ka zařízení.

Všechna zařízení registrovaná nebo 
připojená k vozidlu se zobrazí v se-
znamu zařízení.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Mobile devices"

Symbol označuje, pro kterou funkci 
se zařízení používá.

Funkce mohou být aktivovány nebo 
deaktivovány na registrovaném 
nebo připojeném zařízení.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Mobile devices"
4 Zvolte požadované zařízení.
5 Zvolte požadované nastavení.
Pokud je některá funkce přiřazena 
zařízení, ale je již aktivována na ji-
ném připojeném zařízení, je přenese-
na do nového zařízení a předchozí 
zařízení je odpojeno.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Mobile devices"
4 Zvolte zařízení.
5 "Disconnect device"
Zařízení zůstane registrováno 
a může být znovu připojeno, viz 
strana 82.

Odpojené zařízení může být znovu 
připojeno.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Mobile devices"

Správa mobilních zařízení

Obecně

Zobrazení seznamu zařízení

Symbol Funkce

"Telephone"

"Additional telephone"

"Bluetooth audio"

"Apps"

"Apple CarPlay"

"Screen Mirroring"

Konfigurace zařízení

Odpojení zařízení

Připojení zařízení
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4 Zvolte zařízení.
5 "Connect device"
Funkce přiřazené zařízení před od-
pojením jsou při opětovném připoje-
ní přiřazeny zařízení. V případě 
potřeby jsou tyto funkce pro již při-
pojené zařízení deaktivovány.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Mobile devices"

4 Zvolte zařízení.

5 "Delete device"

Zařízení je odpojeno a vymazáno ze 
seznamu zařízení.

Pokud je k vozidlu připojen druhý 
telefon, tento telefon je uložen jako 
doplňkový telefon. Způsob, jakým 
jsou přiřazeny telefon a doplňkový 
telefon, lze zaměnit.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Mobile devices"

4 "Settings"

5 "Swap telephone/additional tel."

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo speci-
fikací pro danou zemi. To se 
vztahuje také na funkce a systémy 
týkající se bezpečnosti. Dodržujte 
příslušné zákony a předpisy, když 
používáte příslušné funkce a sys-
témy.

Specifikace dodávky obsahuje dvě 
dálková ovládání s integrovanými 
klíči.
Každé dálkové ovládání obsahuje vy-
měnitelnou baterii. Výměna baterie, 
viz strana 87
Funkce tlačítek mohou být přiřazeny 
v závislosti na vybavení a specifika-
ci pro danou zemi. Nastavení - viz 
strana 96.
K dálkovému ovládání lze přiřadit 
profil řidiče, viz strana 72, s perso-
nalizovaným nastavením.
Aby nedošlo k zamknutí dálkového 
ovládání uvnitř, mějte ho u sebe, 
když opouštíte vozidlo.

Vymazání zařízení

Přepínání telefonu a doplňko-
vého telefonu

Otevírání a zavírání

Vybavení vozidla

Dálkové ovládání

Obecně
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1 Odemknutí
2 Zamknutí
3 Odemknutí víka zavazadlového 

prostoru
4 Funkce zpožděného zhasnutí 

světlometů

Chování vozidla při odemknutí dál-
kovým ovládáním závisí na následu-
jících nastaveních:
• Zda se při prvním stisknutí tlačít-

ka odemknou pouze dveře řidiče 
a dvířka palivové nádrže, nebo 
všechna přístupová místa vozidla.

• Zda je odemknutí vozidla potvr-
zeno světelným signálem.

• Zda se rozsvítí uvítací osvětlení, 
viz strana 187, když je vozidlo 
odemknuto.

• Zda je sedadlo řidiče nastaveno 
do naposled uložené polohy se-
dadla v profilu řidiče.

• Zda se okno dále spouští, aby byl 
usnadněn nástup dovnitř.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Osoby, které zůstanou ve vozidle, nebo 
zvířata ponechaná uvnitř, mohou zam-
knout dveře zevnitř a zamknout se. 
V tomto případě nelze vozidlo otevřít 
zvenku. Hrozí nebezpečí zranění. Nos-
te dálkové ovládání s sebou, abyste 
mohli vozidlo otevřít zvenku.

VÝSTRAHA
U některých specifikací pro danou zemi 
je odemykání zevnitř možné pouze se 
speciálními znalostmi.

Hrozí nebezpečí zranění nebo ohrože-
ní života, pokud osoby zůstanou ve vo-
zidle delší dobu a jsou v důsledku toho 
vystaveny extrémním teplotám. Neza-
mykejte vozidlo zvenku, když je uvnitř 
někdo.

VÝSTRAHA
Děti nebo zvířata ve vozidle bez dozo-
ru mohou vozidlo uvést do pohybu 
a ohrozit sebe nebo ostatní účastníky 
silničního provozu, například následu-
jícími kroky:

• Stisknutím tlačítka start/stop.

• Uvolněte parkovací brzdu.

• Otevíráním a zavíráním dveří nebo 
oken.

• Volbou polohy volicí páky N.

• Ovládáním vybavení vozidla.

Hrozí nebezpečí nehody nebo zranění. 
Nenechávejte ve vozidle děti nebo zví-
řata bez dozoru. Když opouštíte vozi-
dlo, vezměte s sebou dálkové ovládání 
a zamkněte vozidlo.

Přehled

Odemykání

Obecně
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Pokud se odemknou pouze dveře ři-
diče a dvířka palivové nádrže z dů-
vodu nastavení, stiskněte tlačítko na 
dálkovém ovládání znovu, abyste 
odemkli ostatní přístupová místa vo-
zidla.
Jsou provedeny také následující 
funkce:
• Nastavení uložená v profilu řidiče, 

viz strana 72, jsou aplikována.
• Vnitřní lampička se zapne, pokud 

nebyla vypnuta manuálně. Manu-
ální zapnutí/vypnutí vnitřní lam-
pičky, viz dále.

• Sklopená vnější zrcátka se vyklopí.
Pokud byla vnější zrcátka sklopena pou-
žitím tlačítka v interiéru, při odemknutí 
vozidla se nevyklopí.
• Se zabezpečovacím systémem: 

Zabezpečovací systém je vypnut.
• Se systémem alarmu: Systém 

alarmu je vypnut.

V závislosti na nastavení se okno 
dále otevírá, když otevřete dveře.
Vozidlo je funkční poté, co jsou ote-
vřeny jedny z předních dveří.
Funkce osvětlení mohou záviset na 
okolním jasu.

Okna se otevírají tak dlouho, jak je 
stisknuto tlačítko na dálkovém ovlá-
dání.
Vnější zrcátka, která byla sklopena 
pomocí funkce komfortního zavírání, 
se vyklopí.

Chování vozidla v případě uzam-
knutí dálkovým ovládáním závisí na 
následujících nastaveních:
• Zda je zamknutí vozidla potvrze-

no světelným signálem.
• Zda jsou vnější zrcátka automa-

ticky sklopena při odemknutí 
a zamknutí vozidla.

• Zda je aktivována funkce zpoždě-
ného zhasnutí světlometů, když 
je vozidlo zamknuto.

1 Zavřete dveře řidiče.

2  Stiskněte toto tlačítko na 
dálkovém ovládání.

Jsou provedeny následující funkce:
• Všechny dveře, víko zavazadlo-

vého prostoru a dvířka palivové 
nádrže jsou zamknuty.

Odemknutí vozidla

Stiskněte toto tlačítko na dál-
kovém ovládání.

Stiskněte tlačítko na dálko-
vém ovládání dvakrát po 
sobě, abyste aktivovali kom-
fortní paměť.

Komfortní otevírání

Otevírání

Stiskněte a držte toto tlačítko 
na dálkovém ovládání.

Zamykání

Obecně

Zamknutí vozidla
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• Se zabezpečovacím systémem: 
Zabezpečovací systém je zapnut. 
To zabraňuje odemknutí dveří po-
mocí zamykacích tlačítek nebo 
otvíračů dveří.

• Se systémem alarmu: Systém 
alarmu je zapnut.

Pokud je při zamykání stále zapnutý 
stav připravenosti k jízdě, zazní dva-
krát klakson vozidla. V tom případě 
vypněte stav připravenosti k jízdě 
použitím tlačítka start/stop.

Okna se zavírají tak dlouho, jak je 
stisknuto tlačítko na dálkovém ovlá-
dání.
Vnější zrcátka se sklopí.
Pokud jsou zapnuta výstražná svět-
la, vnější zrcátka se nesklopí.

Tato funkce není dostupná po dobu 
prvních 10 sekund po zamknutí.
• Vnitřní lampička se zapne, pokud 

nebyla vypnuta manuálně. Manu-
ální zapnutí/vypnutí vnitřní lam-
pičky, viz strana 191.

• V závislosti na nastavení se vněj-
ší světla rozsvítí, viz strana 187.

Funkce osvětlení mohou záviset na 
okolním jasu.

Aby nedošlo k zamknutí dálkového 
ovládání uvnitř, neumisťujte dálkové 
ovládání do zavazadlového prostoru.
Je možné nastavit, zda se při ote-
vření víka zavazadlového prostoru 
pomocí dálkového ovládání odemk-
nou dveře. Nastavení - viz strana 
96.

Komfortní zavírání

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Když je v činnosti funkce komfortního 
zavírání, mohou být zachyceny části 
těla. Hrozí nebezpečí zranění. Když je 
funkce komfortního zavírání v činnosti, 
ujistěte se, že je oblast pohybu volná.

Zavření

Po zamknutí držte toto tlačít-
ko na dálkovém ovládání 
stisknuté.

Zapnutí vnitřní lampičky 
a vnějších světel

Při zamknutém vozidle stisk-
něte toto tlačítko na dálko-
vém ovládání.

Víko zavazadlového prostoru

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Když je v činnosti víko zavazadlového 
prostoru, mohou být zachyceny části 
těla. Hrozí nebezpečí zranění. Při ote-
vírání a zavírání se ujistěte, že je ob-
last pohybu víka zavazadlového 
prostoru volná.
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U některých verzí vybavení se po-
každé také odemknou dveře.

Nastavení doby trvání, viz strana 
187

1 Vyjměte integrovaný klíč z dálko-
vého ovládání, viz strana 89.

2 Umístěte integrovaný klíč pod 
kryt bateriového prostoru, šipka 
1, a pákovým pohybem integro-
vaného klíče vypačte kryt, šipka 
2.

3 Pomocí špičatého předmětu za-
tlačte baterii ve směru šipky 
a vytáhněte ji ven.

4 Vložte novou baterii typu 
CR 2032 kladnou stranou smě-
rem nahoru.

5 Zatlačte kryt zpět na své místo.

6 Zatlačte integrovaný klíč do klíče 
vozidla, až integrovaný klíč za-
padne.

Další dálková ovládání jsou dostup-
ná u kteréhokoliv autorizovaného 
prodejce nebo v servisu Toyota, 
nebo v kterémkoliv spolehlivém ser-
visu.

UPOZORNĚNÍ
Víko zavazadlového prostoru se při 
otevření otočí dozadu a nahoru. Hrozí 
nebezpečí poškození majetku. Při ote-
vírání a zavírání se ujistěte, že je ob-
last pohybu víka zavazadlového 
prostoru volná.

Odemknutí

Stiskněte a držte tlačítko na 
dálkovém ovládání přibližně 
1 sekundu.

Zapnutí funkce zpožděného 
zhasnutí světlometů

Stiskněte a držte tlačítko na 
dálkovém ovládání přibližně 
1 sekundu.

Výměna baterie

Staré baterie zlikvidujte u kte-
réhokoliv autorizovaného 
prodejce nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv 
spolehlivém servisu, nebo je 
odevzdejte do autorizované-
ho sběrného místa.

Další dálková ovládání



88 3-1. OVLÁDÁNÍ

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Ztracené dálkové ovládání může být 
zablokováno a nahrazeno u které-
hokoliv autorizovaného prodejce 
nebo v servisu Toyota, nebo v kte-
rémkoliv spolehlivém servisu.
Pokud byl ztracenému dálkovému 
ovládání přidělen profil řidiče, viz 
strana 72, musí být připojení k to-
muto dálkovému ovládání odstraně-
no. Nové dálkové ovládání pak 
může být přiřazeno k profilu řidiče.

Zobrazí se hlášení vozidla, viz stra-
na 163.
V některých případech může být pro 
vozidlo obtížné detekovat dálkové 
ovládání, včetně následujícího:
• Baterie klíče vozidla je vybitá. 

Výměna baterie, viz strana 87
• Přerušení rádiového spojení pře-

nosovými stožáry nebo jiným za-
řízením vysílajícím silné signály.

• Stínění dálkového ovládání kovo-
vými předměty.

Nepřepravujte dálkové ovládání spolu 
s kovovými předměty.
• Přerušení rádiového spojení mobil-

ními telefony nebo jinými elektro-
nickými zařízeními v bezprostřední 
blízkosti dálkového ovládání.

Nepřepravujte dálkové ovládání spolu 
s elektronickými zařízeními.

• Rušení rádiového přenosu způso-
bené nabíjením mobilních zaříze-
ní, například mobilního telefonu.

• Dálkové ovládání je umístěno 
v bezprostřední blízkosti bezdrá-
tového nabíjecího doku. Umístěte 
dálkové ovládání někde jinde.

Pokud dojde k poruše, lze vozidlo 
odemknout a zamknout zvenku po-
mocí integrovaného klíče, viz strana 
89.

Stav připravenosti k jízdě nelze za-
pnout, pokud nebylo detekováno 
dálkové ovládání.
Pokud k tomu dojde, postupujte ná-
sledovně:
1 Podržte zadní stranu dálkového 

ovládání naproti značce na 
sloupku volantu. Věnujte pozor-
nost zobrazení na přístrojové 
desce.

2 Pokud je dálkové ovládání dete- 
kováno: Zapněte stav připrave-
nosti k jízdě během 10 sekund.

Pokud dálkové ovládání není dete- 
kováno, změňte mírně polohu dál-
kového ovládání a postup opakujte.

Ztráta dálkového ovládání

Porucha

Obecně

Zapnutí stavu připravenosti k jízdě 
pomocí speciální ID funkce dálko-
vého ovládání
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Jaká opatření lze provést, aby bylo 
možné vozidlo otevřít, když bylo dál-
kové ovládání náhodně zamknuto 
uvnitř vozidla?
• Pro zamykání a odemykání vozi-

dla může být použito vzdálených 
služeb aplikace Toyota Supra 
Connect.

To vyžaduje aktivní smlouvu Toyota 
Supra Connect a aplikace Toyota Supra 
Connect musí být nainstalována na 
chytrém telefonu.
• Odemknutí vozidla lze vyžádat 

prostřednictvím Concierge Ser-
vices.

To vyžaduje aktivní smlouvu Toyota 
Supra Connect.

Pomocí integrovaného klíče mohou 
být dveře řidiče odemknuty a zam-
knuty bez dálkového ovládání.
Integrovaný klíč se také hodí k od-
kládací schránce.
Použijte integrovaný klíč k ovládání 
spínače airbagů spolujezdce vpře-
du, viz strana 203. Stiskněte toto tlačítko, šipka 1 a vy-

táhněte integrovaný klíč ven, šipka 
2.

Často kladené otázky

Integrovaný klíč

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
U některých specifikací pro danou 
zemi je odemykání zevnitř možné pou-
ze se speciálními znalostmi.

Hrozí nebezpečí zranění nebo ohrože-
ní života, pokud osoby zůstanou ve vo-
zidle delší dobu a jsou v důsledku toho 
vystaveny extrémním teplotám. Neza-
mykejte vozidlo zvenku, když je uvnitř 
někdo.

UPOZORNĚNÍ
Zámek dveří je pevně připojen ke dve-
řím. Klika dveří se může pohybovat. 
Zatažení kliky dveří při zasunutém in-
tegrovaném klíči může poškodit lak 
nebo integrovaný klíč. Hrozí nebezpečí 
poškození majetku. Vytáhněte integro-
vaný klíč předtím, než zatáhnete za 
vnější kliku dveří.

Vyjmutí
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1 Zatáhněte kliku dveří jednou ru-
kou směrem ven a držte ji.

2 Zasuňte prst druhé ruky pod kryt 
zezadu a zatlačte kryt směrem 
ven.

Podepřete kryt palcem, aby nevypadl 
z kliky dveří.

3 Sejměte kryt.
4 Odemkněte nebo zamkněte dve-

ře použitím integrovaného klíče.

Ostatní dveře musí být odemknuty 
nebo zamknuty zevnitř.

Zapnutý systém alarmu se spustí, 
když jsou dveře otevřeny poté, co 
byly odemknuty pomocí zámku 
dveří.
Systém alarmu se nezapne, pokud 
je vozidlo zamknuto pomocí integro-
vaného klíče.

V případě nehody s dostatečnou in-
tenzitou se vozidlo automaticky ode-
mkne. Rozsvítí se výstražná světla 
a vnitřní lampička.

Tlačítka centrálního zamykání

Odemknutí/zamknutí použi-
tím zámku dveří

Systém alarmu

Tlačítka centrálního zamy- 
kání

Obecně

Přehled
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• Dvířka palivové nádrže zůstanou 
odemknuty.

• Zamknutí neaktivuje systém 
ochrany proti odcizení vozidla.

• Zatáhněte otvírač dveří na dve-
řích, které mají být otevřeny. 
Ostatní dveře zůstanou zamknuté.

•  Pro odemknutí všech dveří 
společně stiskněte toto tlačítko. 
Zatáhněte otvírač dveří.

Tato funkce vám umožňuje přístup 
do vozidla bez nutnosti ovládat dál-
kové ovládání.
Stačí jednoduše nosit dálkové ovlá-
dání u sebe, např. v kapse kalhot.
Vozidlo automaticky rozpozná dál-
kové ovládání, pokud je v bezpro-
střední blízkosti nebo uvnitř vozidla.

Systém Smart Key podporuje násle-
dující funkce:
• Odemknutí/zamknutí vozidla pou-

žitím kliky dveří.

• Pro zamknutí musí být dálkové 
ovládání umístěno mimo vozidlo 
v blízkosti dveří.

• Vozidlo lze znovu odemknout 
a zamknout pouze po přibližně 
2 sekundách.

Zamknutí

Stiskněte toto tlačítko při za-
vřených předních dveřích.

Odemknutí

Stiskněte toto tlačítko.

Otevření

Systém Smart Key

Podstata

Obecně

Provozní požadavky



92 3-1. OVLÁDÁNÍ

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

 Řidič by měl vždy nosit dálkové 
ovládání u sebe a vzít ho s se-
bou, když opouští vozidlo.

 V závislosti na umístění vozidla 
nebo okolních podmínkách rádio- 
vých vln nemusí dálkové ovládání 
fungovat normálně. Dbejte na to, 
abyste dálkové ovládání nenosili 
s elektronickým zařízením, napří-
klad mobilním telefonem nebo 
počítačem.

 Dbejte na to, abyste při opouštění 
vozidla vždy vzali dálkové ovlá-
dání s sebou, pokud je baterie 
dálkového ovládání vybitá nebo 
je dálkové ovládání nefunkční.

Důležité body Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA

Vozidlo vysílá rádiové vlny vždy, když 
je systém Smart Key používán k zam-
knutí nebo odemknutí dveří, otevření 
víka zavazadlového prostoru nebo při 
ovládání spínače motoru. Tento systém 
proto může ovlivnit činnost implantabil-
ních kardiostimulátorů a implantabil-
ních kardioverterových defibrilátorů.

Osoby s implantabilními kardiostimulá-
tory nebo implantabilními kardioverte-
rovými defibrilátory by měly při 
otevírání nebo zavírání dveří stát ve 
vzdálenosti nejméně 22 cm od vozidla. 
Při otevírání nebo zavírání dveří by se 
také neměly opírat o vozidlo nebo se 
dívat skrz okna zvenku.

Uživatelé jakýchkoliv zdravotních po-
můcek, jiných než jsou implantabilní 
kardiostimulátory, kardiostimulátory 
pro resynchronizační terapii nebo im-
plantabilní kardiovertery-defibrilátory, 
by měli kontaktovat své lékaře nebo 
výrobce těchto pomůcek ohledně infor-
mací o jejich činnosti pod vlivem 
rádiových vln.
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Blízko přední části střední konzoly

Blízko zadní části střední konzoly

V zavazadlovém prostoru a blízko zadního nárazníku

Blízko každých dveří a klik dveří

Chování vozidla při odemknutí po-
mocí systému Smart Key závisí na 
následujících nastaveních, viz stra-
na 96:
• Zda je odemknutí vozidla potvr-

zeno světelným signálem.
• Zda se rozsvítí uvítací osvětlení, 

viz strana 187, když je vozidlo 
odemknuto.

• Zda jsou vnější zpětná zrcátka 
automaticky vyklopena při ode-
mknutí a sklopena při zamknutí 
vozidla.

Účinný dosah (oblasti, ve kterých jsou vysílány rádiové vlny sys- 
tému Smart Key)

A

B

C

D

Odemknutí

Obecně
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Uchopte plně kliku dveří vozidla.
Jsou provedeny také následující 
funkce:
• Pokud byl klíči vozidla přidělen 

profil řidiče, tento profil řidiče je 
aktivován a v něm uložená nasta-
vení jsou provedena.

• Vnitřní lampička se zapne, pokud 
nebyla vypnuta manuálně.

• Sklopená vnější zrcátka se vy- 
klopí.

Pokud byla vnější zrcátka sklopena pou-
žitím tlačítka v interiéru, při odemknutí 
vozidla se nevyklopí.
• Se zabezpečovacím systémem: 

Zabezpečovací systém je vypnut.
• Se systémem alarmu: Systém 

alarmu je vypnut.

Chování vozidla při zamknutí pomo-
cí systému Smart Key závisí na ná-
sledujících nastaveních, viz strana 
96:
• Zda je zamknutí vozidla potvrze-

no světelným signálem.

• Zda jsou vnější zrcátka automa-
ticky sklopena při odemknutí 
a zamknutí vozidla.

• Zda je aktivována funkce zpoždě-
ného zhasnutí světlometů, když 
je vozidlo zamknuto.

Zavřete dveře řidiče.

Prstem se dotýkejte rýhované ob-
lasti na klice zavřených dveří vozi-
dla přibližně 1 sekundu, aniž by 
došlo k uchopení kliky dveří.
Jsou provedeny následující funkce:
• Všechny dveře, víko zavazadlo-

vého prostoru a dvířka palivové 
nádrže jsou zamknuty.

• Se zabezpečovacím systémem: 
Zabezpečovací systém je zapnut. 
To zabraňuje odemknutí dveří po-
mocí zamykacích tlačítek nebo 
otvíračů dveří.

• Se systémem alarmu: Systém 
alarmu je zapnut.

Odemknutí vozidla

Zamknutí

Obecně

Zamknutí vozidla
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Aby nedošlo k zamknutí dálkového 
ovládání uvnitř, neumisťujte dálkové 
ovládání do zavazadlového prostoru.

•  Stiskněte a držte tlačítko 
na dálkovém ovládání přibližně 
1 sekundu.

Odemknou se také dveře, pokud jsou 
zamknuty. Otevření pomocí dálkového 
ovládání, viz strana 86.

Zatáhněte víko zavazadlového pro-
storu dolů použitím zapuštěného 
madla.

Víko zavazadlového prostoru

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Když je v činnosti víko zavazadlového 
prostoru, mohou být zachyceny části 
těla. Hrozí nebezpečí zranění. Při ote-
vírání a zavírání se ujistěte, že je ob-
last pohybu víka zavazadlového 
prostoru volná.

UPOZORNĚNÍ
Víko zavazadlového prostoru se při 
otevření otočí dozadu a nahoru. Hrozí 
nebezpečí poškození majetku. Při ote-
vírání a zavírání se ujistěte, že je ob-
last pohybu víka zavazadlového 
prostoru volná.

UPOZORNĚNÍ

Když zavíráte víko zavazadlového pro-
storu, ujistěte se, že řemínky krytu za-
vazadel nejsou zachyceny.
Pokud se řemínek zachytí za kryt za-
vazadel, když se víko zavazadlového 
prostoru zavře, držák řemínku na víku 
zavazadlového prostoru se může po-
škodit.

Otevírání a zavírání

Otevírání zvenku

Otevírání zevnitř

Stiskněte toto tlačítko v úlož-
ném prostoru dveří řidiče.

Zavírání
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Zatáhněte za kliku v zavazadlovém 
prostoru.
Tím se víko zavazadlového prostoru 
odemkne.

Funkce dálkového ovládání mohou 
mít různá nastavení v závislosti na 
vybavení a specifikaci pro danou 
zemi.
Tato nastavení jsou uložena pro ak-
tuálně používaný profil řidiče.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Doors/Key"

4 "Driver's door" nebo 
"All doors"

5 Zvolte požadované nastavení:
• "Driver's door only"
Pouze dveře řidiče a dvířka palivové ná-
drže jsou odemknuty. Opětovným stisk-
nutím se odemkne celé vozidlo.
• "All doors"
Celé vozidlo se odemkne.

V závislosti na vybavení a specifika-
cích pro danou zemi nemusí být toto 
nastavení dostupné.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Doors/Key"

4  "Tailgate" nebo  "Tail-
gate and door(s)"

5 Zvolte požadované nastavení:
• "Tailgate"
Víko zavazadlového prostoru se otevře.
• "Tailgate and door(s)"
Víko zavazadlového prostoru a dveře 
jsou odemknuty.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Driver profiles"

3 Zvolte profil řidiče.

 Toto nastavení lze provést pro profil 
řidiče označený tímto symbolem.

Nouzové uvolnění víka zavazadlo-
vého prostoru

Nastavení

Obecně

Odemykání

Dveře

Víko zavazadlového prostoru

Nastavení poslední polohy seda-
dla a zrcátek
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4 "Last seat position automatic"

Když je vozidlo odemknuto, sedadlo 
řidiče a vnější zpětná zrcátka budou 
seřízeny do jejich posledních poloh.
Nastavení poslední polohy je nezá-
vislé na polohách uložených v pa-
měti sedadla.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Doors/Key"

4 "Flash for lock/unlock"
Odemknutí je potvrzeno dvojitým zabli-
káním, zamknutí jedním bliknutím.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Doors/Key"

4 Zvolte požadované nastavení:
• "Relock automatically"
Pokud nejsou po odemknutí otevřeny 
žádné dveře, vozidlo se po krátké době 
automaticky zamkne.
• "Lock after pulling away"
Při rozjezdu se vozidlo automaticky za-
mkne.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Doors/Key"

4 "Unlock at end of journey"
Poté, co je stav připravenosti k jízdě vy-
pnut stisknutím tlačítka start/stop, zam-
knuté vozidlo se automaticky odemkne.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Doors/Key"

4 "Fold mirrors in when locked"
Vnější zpětná zrcátka jsou sklopena au-
tomaticky, když je vozidla zamknuto.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Doors/Key"

4 "Switch off after door opening"
Klidový stav, viz strana 50, je zaveden, 
když jsou otevřeny přední dveře.

Potvrzovací signály vozidla

Automatické zamknutí

Automatické odemknutí

Automatické sklopení zrcá-
tek

Zavedení klidového stavu po 
otevření předních dveří
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Systém alarmu reaguje na následují-
cí změny, když je vozidlo zamknuto:
• Dveře, kapota nebo víko zavaza-

dlového prostoru jsou otevřeny.
• Pohyby uvnitř vozidla.
• Změna sklonu vozidla, například 

pokud dojde k pokusu o zvednutí 
a krádež kol nebo zvednutí před 
odtažením.

• Přerušení napájení z akumulátoru.
• Nesprávné použití zásuvky pro 

palubní diagnostiku OBD.
• Vozidlo je uzamknuto, když je za-

řízení připojeno k zásuvce pro 
palubní diagnostiku OBD. Zásuv-
ka pro palubní diagnostiku OBD, 
viz strana 336.

Systém alarmu signalizuje následu-
jící změny vizuálně a zvukově:
• Zvukový alarm: V závislosti na 

místních předpisech může být 
akustický alarm potlačen.

• Vizuální alarm: Blikáním výstraž-
ných světel a případně světlometů.

Pro zajištění funkce systému alarmu 
systém neupravujte.

Systém alarmu se vypíná a zapíná 
současně s odemknutím a zamknu-
tím vozidla pomocí dálkového ovlá-
dání nebo systému Smart Key.

Systém alarmu se spustí při otevře-
ní dveří, pokud byly dveře ode-
mknuty použitím integrovaného 
klíče v zámku dveří.
Zastavení alarmu, viz strana 99.

Víko zavazadlového prostoru může 
být otevřeno, i když je systém alar-
mu zapnut.
Při zavření víka zavazadlového pro-
storu je opět uzamknuto a monitoro-
váno, dokud jsou dveře zamknuté. 
Výstražná světla bliknou jedenkrát.

• Indikátor bliká každé 2 sekundy: 
Systém alarmu je zapnut.

• Indikátor bliká přibližně 10 sekund 
předtím, než bliká každé 2 sekundy. 
Detektor vnitřního pohybu a sen-
zor alarmu náklonu nejsou aktivní, 
protože dveře, kapota nebo víko 
zavazadlového prostoru nejsou 

Systém alarmu

Obecně

Zapnutí/vypnutí

Otevření dveří, když je sys-
tém alarmu zapnut

Otevření víka zavazadlového 
prostoru, když je systém 
alarmu zapnut

Indikátor na zpětném zrcátku
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správně zavřeny. Správně uza-
vřená přístupová místa jsou zajiš-
těna.

Pokud jsou otevřená přístupová místa 
zavřena, senzory ochrany interiéru 
a alarmu náklonu se zapnou.
• Po odemknutí vozidla indikátor 

zhasne: Nebyl učiněn žádný po-
kus o manipulaci s vozidlem.

• Indikátor po odemknutí bliká do-
kud není zapnut stav připrave-
nosti k jízdě, ale ne déle, než 
přibližně 5 minut: Byl spuštěn 
alarm.

Náklon vozidla je monitorován.
Systém alarmu reaguje například při 
pokusu o krádež kola nebo při odta-
žení.

Prostor pro cestující je monitorován 
do výšky sedáku. Proto je systém 
alarmu, včetně detektoru vnitřního 
pohybu, zapnutý i když je otevřeno 
okno. Padající předměty, například 
listí, mohou náhodou spustit alarm.

Senzor alarmu náklonu a detektor 
vnitřního pohybu mohou spustit 
alarm bez jakékoli neoprávněné čin-
nosti.

Možné situace pro nečekaný alarm:
• V mycím boxu nebo myčce vozi-

del
• V dvojúrovňových garážích
• Během přepravy vlakem, trajek-

tem nebo přívěsem
• Když jsou ve vozidle zvířata
• Když je vozidlo zamknuto po za-

hájení tankování.
V těchto situacích mohou být senzor 
alarmu náklonu a detektor vnitřního 
pohybu vypnuty.

Indikátor se rozsvítí na přibližně 
2 sekundy a pak opět blikne.
Senzor alarmu náklonu a detektor 
vnitřního pohybu jsou vypnuty až do 
okamžiku, kdy je příště vozidlo zam-
knuto.

• Odemkněte vozidlo použitím dál-
kového ovládání.

• Odemkněte vozidlo použitím inte-
grovaného klíče a zapněte stav 
připravenosti k jízdě použitím 
speciální ID funkce dálkového 
ovládání, viz strana 88.

• Se systémem Smart Key: Uchop-
te kliku dveří na dveřích řidiče 
nebo spolujezdce, přičemž mějte 
u sebe dálkové ovládání.

Senzor alarmu náklonu

Detektor vnitřního pohybu

Předcházení falešným alar-
mům

Obecně

Vypnutí senzoru alarmu náklonu 
a detektoru vnitřního pohybu

Během 10 sekund po zam-
knutí vozidla stiskněte tlačít-
ko na dálkovém ovládání.

Zastavení alarmu
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Okna mohou být otevírána a zavírá-
na zvenku použitím klíče vozidla.
Pro více informací: Dálkové ovládá-
ní, viz strana 83.

Okna je možno ovládat za následu-
jících podmínek.
• V pohotovostním stavu.
• Ve stavu připravenosti k jízdě.
• Krátce poté, co byl zaveden klido-

vý stav.
• Dálkové ovládání je v interiéru.
Klíč vozidla musí být v interiéru vozi-
dla.

•  Zatlačte spínač až k bodu 
odporu.

Okno se otvírá tak dlouho, dokud spínač 
držíte.

•  Zatlačte spínač za bod od-
poru.

Okno se automaticky otevře. Opětovným 
stisknutím spínače se pohyb zastaví.

•  Zatáhněte spínač až k bodu 
odporu.

Okno se zavírá tak dlouho, dokud spínač 
držíte.

•  Zatáhněte spínač za bod 
odporu.

Okno se automaticky zavře, pokud jsou 
zavřeny dveře. Opětovným zatažením 
spínače se pohyb zastaví.

Mechanismus proti sevření chrání 
objekty nebo části těla před sevře-
ním mezi rám dveří a okno, když je 
okno zavíráno.

Pokud je detekován odpor nebo za-
blokování, když je okno zavíráno, 
zavírání je přerušeno a okno se mír-
ně pootevře.

Spínače elektricky ovláda-
ných oken

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Když jsou okna pohybují, mohou být 
zachyceny části těla. Hrozí nebezpečí 
poranění nebo zničení majetku. Při 
otevírání a zavírání se ujistěte, že je 
oblast pohybu oken volná.

Přehled

Spínače elektricky ovláda-
ných oken

Provozní požadavky

Otevírání

Zavírání

Mechanismus proti sevření

Podstata

Obecně
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Pokud vám vnější nebezpečí nebo 
led neumožní normálně zavřít okna, 
postupujte následovně:

1  Zatáhněte spínač za bod 
odporu a podržte ho tam.

Okno se zavře s omezením mechanis-
mu proti sevření. Pokud síla zavírání 
překročí určitou hodnotu, zavírání se 
přeruší.

2  Zatáhněte spínač za bod 
odporu znovu během přibližně 
4 sekund a podržte ho tam.

Okno se zavře bez mechanismu proti 
sevření.

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Poloha sezení, která vhodně odráží 
požadavky cestujících, je nezbytná 
pro uvolněnou jízdu s minimální 
únavou.
Při nehodě hraje správná poloha se-
zení důležitou roli. Dodržujte pokyny 
v následujících kapitolách:
• Sedadla, viz strana 102.
• Bezpečnostní pásy, viz strana 105.
• Opěrky hlavy, viz strana 111.
• Airbagy, viz strana 192.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Příslušenství na oknech, například an-
tény, může narušit mechanismus proti 
sevření. Hrozí nebezpečí zranění. Ne-
připevňujte žádné příslušenství v ob-
lasti pohybu oken.

Zavírání bez mechanismu proti 
sevření

Sedadla, zrcátka a vo-
lant

Vybavení vozidla

Bezpečná poloha sezení
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1 Úhel opěradla
2 Výška
3 Šířka opěradla*
4 Bederní podpěra*

5 Dopředu/dozadu
6 Úhel sedadla*
*: je-li ve výbavě

Zatáhněte za páčku a zatlačte tělem 
dozadu na opěradlo nebo se před-
kloňte dopředu, podle potřeby.

Sedadla

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Seřizování sedadla během jízdy by 
mohlo způsobit neočekávaný pohyb 
sedadla. Mohli byste ztratit kontrolu 
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí ne-
hod. Seřizujte sedadlo na straně řidiče 
pouze tehdy, když vozidlo nehybně 
stojí.

VÝSTRAHA
Pokud je opěradlo nakloněno dozadu 
příliš, ochranný účinek bezpečnostního 
pásu nebude dále zaručen. V případě 
nehody hrozí nebezpečí podklouznutí 
pod bezpečnostním pásem. Hrozí ne-
bezpečí zranění nebo i smrti. Seřiďte 
sedadlo před zahájením jízdy. Seřiďte 
opěradlo do nejvíce možné vzpřímené 
polohy a během jízdy ji neměňte.

VÝSTRAHA
Při pohybu sedadel hrozí nebezpečí 
zachycení. Hrozí nebezpečí poranění 
nebo zničení majetku. Před jakýmkoliv 
seřizováním se ujistěte, že je oblast 
pohybu sedadla volná.

Manuálně seřiditelná sedadla

Přehled

Úhel opěradla

6 5 4 3 2 1
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Opakovaně zatáhněte páčku nahoru 
nebo stlačte páčku dolů, až sedadlo 
dosáhne požadované výšky.

Zatáhněte za páčku a posuňte se-
dadlo v požadovaném směru.
Po uvolnění páčky posuňte sedadlo 
jemně dopředu nebo dozadu, abys-
te se ujistili, že je řádně upevněno.

Opakovaně zatáhněte páčku nahoru 
nebo stlačte páčku dolů, až sedadlo 
dosáhne požadovaného úhlu.

*: je-li ve výbavě

Nastavení sedadla řidiče je uloženo 
pro aktuální profil. Když je vozidlo 
odemknuto pomocí klíče vozidla, 
toto nastavení je vyvoláno automa-
ticky, pokud byla tato funkce, viz 
strana 96, aktivována.
Aktuální poloha sedadla může být 
uložena použitím funkce paměti, viz 
strana 114.

Výška

Dopředu/dozadu

Úhel sedadla

Elektricky seřiditelná sedadla*

Obecně
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1 Dopředu/dozadu, výška, úhel se-
dadla

2 Paměť sedadla řidiče
3 Úhel opěradla
4 Šířka opěradla
5 Bederní podpěra

Stiskněte spínač dopředu nebo do-
zadu.

Stiskněte spínač nahoru nebo dolů.

Naklopte spínač nahoru nebo dolů.

Naklopte spínač dopředu nebo do-
zadu.

Přehled

Dopředu/dozadu

Výška

Úhel sedadla

Úhel opěradla



105

3

3-1. OVLÁDÁNÍ

O
VLÁD

ÁN
Í

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Zakřivení opěradla lze měnit tak, 
aby byla podpírána bederní oblast, 
nebo lordóza. Horní okraj pánve 
a páteř jsou podepřeny, aby podpo-
řily vzpřímenou pozici.

Nastavení šířky opěradla může 
zlepšit boční oporu při zatáčení.

Abyste změnili šířku opěradla, mů-
žete boční opěry opěradla seřídit na 
straně řidiče,

Z důvodu bezpečnosti cestujících je 
vozidlo vybaveno dvěma bezpeč-
nostními pásy. Ty však mohou po-
skytovat účinnou ochranu pouze při 
správném používání.

Před jízdou se vždy ujistěte, že jsou 
všichni cestující připoutáni bezpeč-
nostními pásy. Airbagy doplňují bez-
pečnostní pásy jako doplňkové 
bezpečnostní zařízení. Airbagy ne-
jsou náhradou za bezpečnostní 
pásy.
Úchyt pásu je vhodný pro dospělé 
jakéhokoliv vzrůstu, pokud je seda-
dlo správně seřízeno.

Bederní podpěra

Podstata

Seřízení

• Stiskněte toto tlačítko 
vpředu/vzadu: Zakřive-
ní se zvýší/sníží.

• Stiskněte toto tlačítko 
nahoře/dole: Zakřivení 
se posune směrem na-
horu/dolů.

Šířka opěradla

Podstata

Obecně

Seřízení

• Stiskněte toto tlačítko 
vpředu: Šířka opěradla 
se zmenší.

• Stiskněte toto tlačítko 
vzadu: Šířka opěradla 
se zvětší.

Bezpečnostní pásy

Počet bezpečnostních pásů 
a přezek

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nikdy nezajišťujte více než jednu oso-
bu jednotlivým bezpečnostním pásem, 
jinak nebude ochranný účinek bezpeč-
nostního pásu dále zaručen. Hrozí ne-
bezpečí zranění nebo i smrti. Každým 
bezpečnostním pásem zajistěte pouze 
jednu osobu. Nedovolte, aby kojenci 
a děti cestovaly na klíně jiného cestují-
cího. Místo toho zajistěte kojence nebo 
dítě v dětském zádržném systému ur-
čeném pro tento účel.
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VÝSTRAHA
Ochranná funkce bezpečnostních pásů 
může být omezena nebo dokonce zce-
la selhat, pokud jsou pásy nesprávně 
použity. Pokud není bezpečnostní pás 
používán správně, může dojít k dalším 
zraněním, například v případě nehody 
nebo při brzdění a provádění vyhýba-
cích manévrů. Hrozí nebezpečí zraně-
ní nebo i smrti. Dbejte na to, aby byli 
všichni cestující ve vozidle řádně při-
poutáni svými bezpečnostními pásy.

VÝSTRAHA
Bezpečnostní pásy jsou navrženy tak, 
aby se opíraly o kostru těla a měly by 
být umístěny nízko přes přední část 
pánve, pánev, hrudník a ramena. Je 
třeba se vyvarovat vedení bederní čás-
ti pásu přes oblast břicha.

Bezpečnostní pásy by měly být seříze-
ny co nejpevněji, v souladu s pohod-
lím, aby byla zajištěna ochrana, pro 
kterou byly zkonstruovány. Volný pás 
značně sníží ochranu poskytovanou 
uživateli.

Dbejte na to, aby se pás nedostal do 
kontaktu s leštidly, oleji a chemikáliemi 
a zejména s kyselinou akumulátoru. 
Čištění je možné bezpečně provést 
jemným roztokem mýdlové vody. Bez-
pečnostní pás by měl být vyměněn, 
pokud se popruh roztřepí, znečistí 
nebo poškodí. Bezpečnostní pásy by 
neměly být používány se zkroucenými 
popruhy. Každou jednotku bezpečnost-
ního pásu smí používat pouze jeden 
cestující; je zakázáno umístit pás přes 
dítě přepravované na klíně cestujícího.

Je důležité vyměnit celou jednotku 
pásu, pokud byla používána při silné-
mu nárazu, i když poškození této jed-
notky není viditelné.

VÝSTRAHA
Uživatel by neměl provádět žádné 
úpravy ani používat doplňky, které buď 
brání tomu, aby zařízení pro seřízení 
bezpečnostního pásu mohla odstranit 
vůli, nebo brání jednotce bezpečnost-
ních pásů v nastavení tak, aby se od-
stranila vůle.

VÝSTRAHA
Pokud není opěradlo zajištěno, není 
zajištěn ochranný účinek středního 
bezpečnostního pásu. Hrozí nebezpe-
čí zranění nebo i smrti. Zajistěte širší 
opěradlo zadního sedadla, když použí-
váte střední bezpečnostní pás.

VÝSTRAHA
Ochranná funkce bezpečnostních 
pásů může být omezena nebo dokon-
ce zcela selhat v následujících situa-
cích:

• Bezpečnostní pásy nebo přezky 
pásu jsou poškozené, špinavé nebo 
jinak upravené.

• Předepínače pásů nebo navíječe 
pásů byly upraveny.

Bezpečnostní pásy mohou být při ne-
hodě poškozeny, aniž by bylo zjevné, 
že jsou poškozeny. Hrozí nebezpečí 
zranění nebo i smrti. Neupravujte bez-
pečnostní pásy, přezky pásů, předepí-
nače pásů, navíječe pásů a kotevní 
body pásu a ujistěte se, že jsou udržo-
vány v čistotě. Po nehodě nechte 
vozidlo prohlédnout u kteréhokoliv au-
torizovaného prodejce nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv spolehli-
vém servisu.
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• Vložte bezpečnostní pás do vo-
dítka pásu.

• Umístěte bezpečnostní pás pev-
ně přes pánev a rameno, blízko 
těla a bez přetočení.

• Ujistěte se, že je bezpečnostní 
pás umístěn nízko na bocích 
v oblasti pánve. Bezpečnostní 
pás nesmí tlačit na břicho.

• Bezpečnostní pás se nesmí otírat 
o ostré hrany, nesmí být veden 
přes pevné nebo křehké předmě-
ty nebo být skřípnutý.

• Nenoste objemné oblečení.
• Udržujte bezpečnostní pás 

napnutý jeho příležitostným zata-
žením nahoru v horní části.

Správná jízdní poloha je nezbytná 
pro bezpečnou jízdu. Udržování 
správné jízdní polohy nejenže po-
máhá snižovat únavu při řízení, ale 
pomáhá zajistit, aby zařízení pro 
ochranu cestujících, jako jsou bez-
pečnostní pásy a airbagy, při kolizi 
fungovala správně, což snižuje do-
pad na cestující.

Nejzákladnějším zařízením pro 
ochranu cestujících je bezpečnost-
ní pás. Airbagy jsou navrženy tak, 
aby doplňovaly bezpečnostní pásy, 
ne aby byly používány místo nich. 
Správné používání bezpečnostního 
pásu zajišťuje, že cestující jsou bez-
pečně uchyceni v sedadlech, a po-
máhá jim zabránit v kontaktu 
s částmi interiéru nebo vypadnutí 
z vozidla při kolizi. Proto je pro 
všechny cestující nezbytné, aby byli 
připoutáni bezpečnostním pásem. 
Pokud je bezpečnostní pás použí-
ván nesprávně, výrazně se sníží 
jeho účinnost jako zařízení pro 
ochranu cestujících. Dbejte na to, 
abyste dodržovali správnou jízdní 
polohu a používali bezpečnostní 
pásy.

Správné použití bezpečnost-
ního pásu

Správná jízdní poloha

Správné použití bezpečnost-
ních pásů
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Seřiďte opěrku hlavy tak, aby její střed byl ve stejné výšce jako horní 
okraj vašich uší.

Dbejte na to, aby pás nebyl překroucený.

Seřiďte sedadlo tak, aby vaše paže byly mírně ohnuté v lokti, když držíte 
horní část volantu.

Ujistěte se, že bezpečnostní pás je v každém místě utažený a není volný.

Umístěte bederní pás co nejníže přes boky.

Usaďte se řádně v sedadle se vzpřímeným opěradlem.

Seďte tak, aby celá vaše záda byla v kontaktu s opěradlem.

Upravte si ramenní pás tak, aby se nedotýkal vašeho krku nebo nesklou-
zl z vašeho ramena.

Správná jízdní poloha a použití bezpečnostních pásů

A

B

C

D

E

F

G

H



109

3

3-1. OVLÁDÁNÍ

O
VLÁD

ÁN
Í

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

VÝSTRAHA
Nenaklápějte nadměrně opěradlo bě-
hem jízdy.

Pokud je opěradlo nadměrně nakloně-
no, bezpečnostní pás bude v případě 
náhlého brzdění nebo kolize zcela ne-
účinný jako zařízení pro ochranu ces-
tujících. Také v případě kolize může 
bederní pás sklouznout přes boky 
a působit zádržnou silou přímo na bři-
cho, nebo se může krk dostat do kon-
taktu s ramenním pásem, což zvyšuje 
riziko smrti nebo vážného zranění.

VÝSTRAHA
Dbejte na to, aby byli všichni cestující 
řádně připoutáni bezpečnostními pásy.

Používání bezpečnostních pásů může 
být povinné podle místních zákonů 
a předpisů. Pokud není bezpečnostní 
pás správně používán, může cestující 
v případě náhlého brzdění nebo kolize 
přijít do kontaktu s částmi interiéru 
nebo z vozidla vypadnout, což může 
vést k úmrtí nebo vážnému zranění. 
Také pokud má cestující nesprávnou 
jízdní polohu, jsou airbagy neúčinné 
jako zařízení pro ochranu cestujících 
a při jejich nafouknutí mohou způsobit 
zranění.

VÝSTRAHA
Správné použití bezpečnostních pásů 
při těhotenství:

Těhotné ženy musí být připoutány bez-
pečnostními pásy. Správné připoutání 
bezpečnostním pásem konzultujte se 
svým lékařem. Umístěte bederní pás 
přes boky tak nízko, jak je to možné, 
a ramenní pás úplně přes rameno 
a přes střed hrudníku tak, aby bezpeč-
nostní pás nepůsobil žádný tlak na 
břicho.
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• Přetáhněte jazýček přezky při-
pevněný k bezpečnostnímu pásu 
přes tělo a zatlačte ho do tělesa 
přezky, až uslyšíte cvaknutí.

• Seřízení délky pásu je velmi důle-
žité. Abyste nastavili bederní pás 
a zkontrolovali, zda je přezka 
správně zajištěna, zatáhněte 
směrem nahoru za ramenní pás, 
až bude bederní popruh těsně 
napnutý.

• Délka diagonálního ramenního 
popruhu se sama automaticky 
nastaví tak, aby pás umožňoval 
volný pohyb.

• Pro rozepnutí bezpečnostního 
pásu stiskněte tlačítko na jednot-
ce tělesa přezky.

1 Nasaďte bezpečnostní pás tak, 
že ho pomalu vedete přes rame-
no a pánev.

2 Zasuňte jazýček bezpečnostního 
pásu do přezky. Zapnutí přezky 
bezpečnostního pásu musí být 
slyšet.

1 Držte pevně bezpečnostní pás.

2 Stiskněte červené tlačítko na 
přezce pásu.

3 Naviňte bezpečnostní pás zpět 
do navíječe.

Kontrolka bezpečnostního pásu je 
aktivována, když bezpečnostní pás 
na straně řidiče není zapnut.
U některých specifikací pro danou 
zemi je kontrolka bezpečnostního 
pásu aktivní také tehdy, pokud není 
zapnut bezpečnostní pás spolujezd-
ce vpředu a na předním sedadle 
jsou položeny těžké předměty.

Seřízení pro automatické na-
vinutí bezpečnostních pásů

Zapnutí bezpečnostního 
pásu

Rozepnutí bezpečnostního 
pásu

Kontrolka bezpečnostního 
pásu sedadla řidiče a spolu-
jezdce vpředu

Obecně

Zobrazení na přístrojové desce

Zobrazí se hlášení. Zkontro-
lujte, zda je bezpečnostní pás 
řádně zapnutý.
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Opěrky hlavy jsou integrovány do 
opěradla a nelze je seřídit.

Vzdálenost od zadní části hlavy je 
nastavena pomocí úhlu opěradla.
Nastavte vzdálenost tak, aby byla 
opěrka hlavy co nejblíže zadní části 
hlavy.

Opěrky hlavy nelze vyjmout.

Nastavení zrcátka je uloženo pro 
aktuální profil řidiče. Když je vozidlo 
odemknuto pomocí klíče vozidla, 
toto nastavení je vyvoláno automa-
ticky, pokud byla tato funkce, viz 
strana 96, aktivována.
Aktuální poloha vnějších zrcátek 
může být uložena pomocí funkce 
paměti, viz strana 114.

1 Seřízení
2 Volba zrcátka, automatická par-

kovací funkce
3 Sklopení a vyklopení

Přední opěrky hlavy

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Předměty na opěrce hlavy snižují 
ochranný účinek v oblasti hlavy a krku. 
Hrozí nebezpečí zranění.

• Na sedadla nebo opěrky hlavy nena-
sazujte žádné kryty.

• Nezavěšujte předměty, jako jsou ra-
mínka, přímo na opěrku hlavy.

• Používejte pouze příslušenství, kte-
ré bylo klasifikováno jako bezpečné 
pro připevnění k opěrce hlavy.

• Během jízdy nepoužívejte žádné pří-
slušenství, například polštáře.

Seřízení výšky

Nastavení vzdálenosti

Vyjmutí

Vnější zrcátka

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Objekty odražené v zrcátku jsou blíže, 
než se jeví. Vzdálenost od účastníků 
silničního provozu za vozidlem by 
mohla být nesprávně odhadnuta, na-
příklad při změně jízdního pruhu. Hrozí 
nebezpečí nehod. Podívejte se přes 
rameno, abyste odhadli vzdálenost od 
provozu za vámi.

Přehled
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 Stiskněte toto tlačítko.

Zvolené zrcátko se pohybuje v reak-
ci na pohyb tlačítka.

 Pro přepnutí na druhé zrcát-
ko: Zatlačte tento spínač.

V případě elektrické poruchy zatlač-
te na okraje skla zrcátka a zrcátko 
seřiďte.

 Stiskněte toto tlačítko.

Sklopení je možné až do rychlosti 
přibližně 20 km/h.
Sklopení a vyklopení zrcátek je uži-
tečné v následujících situacích:
• V myčce vozidel
• V úzkých uličkách
Sklopená zrcátka se automaticky 
vyklopí, když vozidlo dosáhne rych-
losti 40 km/h.

V případě potřeby jsou obě vnější 
zrcátka automaticky vyhřívána, když 
je zapnut stav připravenosti k jízdě.

Vnější zrcátko na straně řidiče je au-
tomaticky ztmaveno. K ovládání této 
funkce slouží fotobuňky v zpětném 
zrcátku, viz strana 113.

Když je zvolen zpětný chod, sklo zr-
cátka na straně spolujezdce vpředu 
se naklopí směrem dolů. Tím se 
zlepší pohled na obrubník nebo jiné 
překážky v blízkosti země, například 
při parkování.

1  Zatlačte tento spínač do 
polohy zrcátka řidiče.

2 Zvolte polohu volicí páky R.

Zatlačte tento spínač do polohy zr-
cátka spolujezdce vpředu.

Elektrické seřízení

Volba zrcátka

Porucha

Sklopení a vyklopení

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k jeho šířce by mohlo dojít 
k poškození vozidlo v myčce. Hrozí ne-
bezpečí poškození majetku. Před my-
tím sklopte zrcátka manuálně nebo 
pomocí tlačítka.

Automatické vyhřívání

Automatické ztmavení

Automatická parkovací funk-
ce, vnější zrcátko

Podstata

Aktivace

Deaktivace
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Zpětné zrcátko je ztmaveno auto-
maticky.
Funkce je ovládána fotobuňkami:
• Ve skle zrcátka
• Na zadní straně zrcátka

• Udržujte fotobuňky čisté.
• Nezakrývejte zónu mezi zpětným 

zrcátkem a čelním sklem.

1 Sklopte páčku směrem dolů.

2 Pohněte volantem do požadova-
né výšky a úhlu tak, aby vyhovo-
val vaší poloze při sezení.

3 Otočte páčku zpět nahoru.

Zpětné zrcátko, automatické 
ztmavení

Obecně

Přehled

Provozní požadavky

Volant

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nastavením volantu během jízdy může 
dojít k neočekávanému pohybu volan-
tu. Mohli byste ztratit kontrolu nad vozi-
dlem. Hrozí nebezpečí nehod. 
Seřizujte volant pouze tehdy, když vo-
zidlo nehybně stojí.

Manuální seřízení volantu
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Funkce paměti umožňuje v případě 
potřeby uložit a načíst následující 
nastavení:
• Poloha sedadla
• Poloha vnějších zrcátek.
• Výška projekčního displeje.

Pro každý profil řidiče, viz strana 72, 
mohou být přiřazeny dva paměťové 
sloty s různým nastavením.
Následující nastavení nejsou uložena:
• Šířka opěradla
• Bederní podpěra

Paměťová tlačítka jsou na sedadle 
řidiče.

1 Nastavte požadovanou polohu.

2  Stiskněte toto tlačítko. Ná-
pis na tlačítku svítí.

3 Stiskněte požadované tlačítko 1 
nebo 2, když nápis svítí. Zazní 
signál.

Stiskněte požadované tlačítko 1 
nebo 2.
Uložená poloha je vyvolána auto-
maticky.
Operace je zrušena, když stisknete 
spínač seřízení sedadla nebo znovu 
stisknete jedno z paměťových tlačí-
tek.
Po rozjezdu bude seřízení sedadla 
na straně řidiče po krátké době vy-
pnuto.

Funkce paměti

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Použitím funkce paměti během jízdy 
může dojít k neočekávanému pohybu 
sedadla nebo volantu. Mohli byste 
ztratit kontrolu nad vozidlem. Hrozí ne-
bezpečí nehod. Vyvolávejte funkci pa-
měti pouze tehdy, když vozidlo 
nehybně stojí.

VÝSTRAHA
Při pohybu sedadel hrozí nebezpečí 
zachycení. Hrozí nebezpečí poranění 
nebo zničení majetku. Před jakýmkoliv 
seřizováním se ujistěte, že je oblast 
pohybu sedadla volná.

Přehled

Uložení

Vyvolání
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*: je-li ve výbavě

 Pro každou úroveň 

teploty stiskněte jednou toto tlačítko.
Nejvyšší úroveň je zvolena, když 
svítí tři LED.

 Stiskněte a držte 

toto tlačítko, až nebudou LED svítit.

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Vyhřívání sedadel*

Přehled

Vyhřívání sedadel

Zapnutí

Vypnutí

Péče o bezpečnost dětí

Vybavení vozidla

Když jsou ve vozidle děti

VÝSTRAHA
Ujistěte se, že děti ve vozidle používají 
bezpečnostní pás.

Nedovolte cestujícím, aby jezdili s dítě-
tem v náručí nebo na klíně. V případě 
náhlého zabrzdění nebo kolize může 
dítě udeřit hlavou do přístrojové desky 
nebo čelního skla, nebo může dokon-
ce z vozidla vypadnout.
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VÝSTRAHA

Bezpečnostní pásy jsou určeny k ochra-
ně osob s průměrnou výškou a hmot-
ností dospělých. Dítě, které měří 
150 cm nebo méně, by mělo být umís-
těno v dětském zádržném systému od-
povídající velikosti, jako je například 
originální dětský zádržný systém 
Toyota. Nedovolte, aby bylo dítě ve vo-
zidle nepřipoutané, protože je to ex-
trémně nebezpečné.

VÝSTRAHA
Nikdy nenechávejte ve vozidle dítě bez 
dozoru.
Když vozidlo parkujete, vypněte spínač 
motoru, vystupte z vozidla s dítětem 
a zamkněte dveře. I když je to jen na 
krátkou dobu, ponechání dítěte ve vo-
zidle může být velmi nebezpečné z ná-
sledujících důvodů:
●Pokud je vozidlo zaparkováno na pří-

mém slunečním světle, může teplota 
uvnitř vozidla vzrůst až na 50 °C, a to 
i v zimě. V této situaci mohou cestu-
jící trpět dehydratací nebo úpalem.

●Pokud jsou spínače používány ná-
hodně, může dojít k neočekávaným 
zraněním.

●Nedovolte dětem otevírat a zavírat 
dveře. Při zavírání dveří dejte pozor, 
aby ruce a nohy dítěte nebyly zachy-
ceny ve dveřích.

●Nedovolte, aby dítě vystrkovalo hla-
vu nebo končetiny z okna dveří 
a před ovládáním spínače elektricky 
ovládaných oken se ujistěte, že jsou 
mimo okno.

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Děti nebo zvířata ve vozidle bez dozo-
ru mohou vozidlo uvést do pohybu 
a ohrozit sebe nebo ostatní účastníky 
silničního provozu, například následu-
jícími kroky:
●Stisknutím tlačítka start/stop.
●Uvolněte parkovací brzdu.
●Otevíráním a zavíráním dveří nebo 

oken.
●Volbou polohy volicí páky N.
●Ovládáním vybavení vozidla.
Hrozí nebezpečí nehody nebo zranění. 
Nenechávejte ve vozidle děti nebo zví-
řata bez dozoru. Když opouštíte vozi-
dlo, vezměte s sebou dálkové ovládání 
a zamkněte vozidlo.

VÝSTRAHA
Horká vozidla mohou mít fatální ná-
sledky, zejména pro děti a domácí zví-
řata. Hrozí nebezpečí zranění nebo 
i smrti. Ve vozidle nenechávejte nikoho 
bez dozoru, zejména děti a domácí 
zvířata.

VÝSTRAHA
Dětské zádržné systémy a jejich části 
mohou být při vystavení přímému slu-
nečnímu záření velmi horké. Kontakt 
s horkými částmi může způsobit popá-
lení. Hrozí nebezpečí zranění. Nevy-
stavujte dětský zádržný systém 
přímému slunečnímu záření. Pokud je 
to nutné, zakryjte dětský zádržný sys-
tém. Před připoutáním dítěte může být 
nezbytné nechat dětský zádržný sys-
tém vychladnout. Nenechávejte děti ve 
vozidle bez dozoru.
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Když používáte dětský zádržný sys-
tém na sedadle spolujezdce vpředu, 
ujistěte se, že čelní a boční airbagy 
na straně spolujezdce jsou deakti-
vovány. Airbagy spolujezdce vpředu 
mohou být deaktivovány pouze po-
mocí spínače airbagů spolujezdce 
vpředu, viz strana 203.

Vhodné dětské zádržné systémy 
pro každý věk a hmotnostní třídu 
jsou k dispozici u kteréhokoliv auto-
rizovaného prodejce nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv spolehli-
vém servisu.
Při volbě, upevňování a používání 
dětských zádržných systémů dodr-
žujte provozní a bezpečnostní poky-
ny výrobce dětského zádržného 
systému.

VÝSTRAHA
Děti s výškou menší než 150 cm nemo-
hou být řádně připoutány bezpečnost-
ním pásem bez použití doplňkových 
dětských zádržných systémů. Ochran-
ná funkce bezpečnostních pásů může 
být omezena nebo dokonce zcela se-
lhat, pokud jsou pásy nesprávně pou-
žity. Pokud není bezpečnostní pás 
používán správně, může dojít k dalším 
zraněním, například v případě nehody 
nebo při brzdění a provádění vyhýba-
cích manévrů. Hrozí nebezpečí zraně-
ní nebo i smrti. Děti s výškou menší 
než 150 cm musí být zabezpečeny ve 
vhodných dětských zádržných systé-
mech.

Mimo Austrálii a Nový Zéland: 
Děti na sedadle spolujezdce 
vpředu

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Aktivní airbagy spolujezdce vpředu 
mohou dítě v dětském zádržném sys-
tému zranit, pokud se nafouknou. Hro-
zí nebezpečí zranění. Ujistěte se, že 
jsou airbagy spolujezdce vpředu deak-
tivovány a svítí kontrolka PASSEN-
GER AIRBAG OFF.

VÝSTRAHA
Děti s výškou menší než 150 cm nemo-
hou být řádně připoutány bezpečnost-
ním pásem bez použití doplňkových 
dětských zádržných systémů. Ochran-
ná funkce bezpečnostních pásů může 
být omezena nebo dokonce zcela se-
lhat, pokud jsou pásy nesprávně pou-
žity. Pokud není bezpečnostní pás 
používán správně, může dojít k dalším 
zraněním, například v případě nehody 
nebo brzdění a vyhýbacích manévrů. 
Hrozí nebezpečí zranění nebo i smrti. 
Děti s výškou menší než 150 cm musí 
být zabezpečeny ve vhodných dět-
ských zádržných systémech.

Montáž dětských sedaček

Obecně
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Dodržujte prosím následující upo-
zornění, protože vaše vozidlo bylo 
vybaveno čelním airbagem pro se-
dadlo spolujezdce vpředu, který 
nelze deaktivovat:

Před montáží dětského zádržného 
systému na sedadlo spolujezdce 
vpředu se ujistěte, že čelní a boční 
airbagy na straně spolujezdce jsou 
deaktivovány. Pokud airbag nelze 
deaktivovat, dětské zádržné systé-
my neinstalujte.
Deaktivace airbagů spolujezdce 
vpředu pomocí spínače, viz strana 
203.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Pokud byly dětské zádržné systémy 
a jejich upevňovací systémy poškoze-
ny nebo vystaveny namáhání při neho-
dě, může být jejich ochranná funkce 
omezena nebo může selhat úplně. 
Dítě nemusí být dostatečně zadrženo, 
například v případě nehody, brzdění 
nebo vyhýbacích manévrů. Hrozí ne-
bezpečí zranění nebo i smrti. Dětské 
zádržné systémy, které byly poškoze-
ny nebo vystaveny namáhání při neho-
dě, nesmí být dále používány. Pokud 
byly upevňovací systémy poškozeny 
nebo vystaveny namáhání při nehodě, 
nechte je zkontrolovat a vyměnit kte-
rýmkoliv autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, nebo kterýmko-
liv spolehlivým servisem a v případně 
opravit.

VÝSTRAHA
Pokud není sedadlo seřízeno řádně, 
nebo je dětská sedačky nainstalována 
nesprávně, dětský zádržný systém 
může mít omezenou stabilitu nebo ne-
musí být stabilní vůbec. Hrozí nebez-
pečí zranění nebo i smrti. Ujistěte se, 
že je dětský zádržný systém pevně 
umístěn proti opěradlu. Pokud je to 
možné, upravte úhel opěradla na 
všech příslušných opěradlech sedadel 
a správně nastavte sedadla. Ujistěte 
se, že jsou sedadla a jejich opěradla 
správně nastavena nebo zajištěna. Po-
kud je to možné, seřiďte výšku opěrek 
hlavy nebo je vyjměte.

Pro Austrálii a Nový Zéland: 
Instalace dětských sedaček

Na sedadle spolujezdce 
vpředu se nedoporučuje 
používat žádný dětský zá-
držný systém.

VÝSTRAHA
Mimořádné riziko:

Nepoužívejte dětskou sedačku orien-
tovanou dozadu na sedadle chráně-
ném airbagem umístěným před ní.

Mimo Austrálii/Nový Zéland 
a Tchajwan: Na sedadle spo-
lujezdce vpředu

Deaktivace airbagů

VÝSTRAHA
Aktivní airbagy spolujezdce vpředu 
mohou dítě v dětském zádržném sys-
tému zranit, pokud se nafouknou. Hro-
zí nebezpečí zranění. Ujistěte se, že 
jsou airbagy spolujezdce vpředu deak-
tivovány a svítí kontrolka PASSEN-
GER AIRBAG OFF.
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Postupujte podle informací na slu-
neční cloně spolujezdce vpředu.
NIKDY nepoužívejte dětskou sedač-
ku orientovanou dozadu na sedadle 
chráněném AKTIVNÍM AIRBAGEM 
umístěným před ní, může dojít 
k USMRCENÍ nebo VÁŽNÉMU 
ZRANĚNÍ DÍTĚTE.

Kromě zemí ASEAN, Jižní Afriky, 
Austrálie a Nového Zélandu bez 
spodních úchytů ISOFIX a spínače 
manuálního zapnutí/vypnutí airbagů: 
Před instalací univerzálního dětské-
ho zádržného systému posuňte 
sedadlo spolujezdce vpředu tak do-
zadu, jak to půjde, a nastavte ho do 

nejvyšší horní polohy. Tato poloha 
a výška sedadla dosahuje nejlepší-
ho možného směrování pásu 
a ochrany v případě nehody.
Pokud je horní upevňovací bod bez-
pečnostního pásu umístěn před 
vodítkem pásu dětské sedačky, opa-
trně posuňte sedadlo spolujezdce 
vpředu dopředu, dokud nebude do-
saženo nejlepšího možného vedení 
pásu.

S nastavitelnou šířkou opěradla: 
Před montáží dětského zádržného 
systému na sedadlo spolujezdce 
vpředu úplně šířku opěradla rozšiř-
te. Neměňte šířku opěradla od toho-
to bodu a nevyvolávejte paměť 
polohy.

Postupujte podle informací na slu-
neční cloně spolujezdce vpředu.

Dětské zádržné systémy oriento-
vané dozadu

VÝSTRAHA
Pokud se aktivní airbagy spolujezdce 
vpředu spustí, mohou dítě v dětském 
zádržném systému orientovaném do-
zadu smrtelně zranit. Hrozí nebezpečí 
zranění nebo i smrti. Ujistěte se, že 
jsou airbagy spolujezdce vpředu deak-
tivovány a svítí kontrolka PASSEN-
GER AIRBAG OFF.

Poloha a výška sedadla

Šířka opěradla

Pro Tchajwan: Na sedadle 
spolujezdce vpředu

Obecně
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Před montáží dětského zádržného 
systému na sedadlo spolujezdce 
vpředu se ujistěte, že čelní a boční 
airbagy na straně spolujezdce jsou 
deaktivovány.
Deaktivace airbagů spolujezdce 
vpředu pomocí spínače, viz strana 
203.

Před instalací univerzálního dětské-
ho zádržného systému posuňte 
sedadlo spolujezdce vpředu tak do-
zadu, jak to půjde, a nastavte ho do 
středně vysoké polohy. Tato poloha 
a výška sedadla dosahuje nejlepší-
ho možného směrování pásu 
a ochrany v případě nehody.
Pokud je horní upevňovací bod bez-
pečnostního pásu umístěn před 
vodítkem pásu dětské sedačky, opa-
trně posuňte sedadlo spolujezdce 
vpředu dopředu, dokud nebude do-
saženo nejlepšího možného vedení 
pásu.

S nastavitelnou šířkou opěradla: 
Před montáží dětského zádržného 
systému na sedadlo spolujezdce 
vpředu úplně šířku opěradla rozšiřte. 
Neměňte šířku opěradla od tohoto 
bodu a nevyvolávejte paměť polohy.

VÝSTRAHA
Pozor: Postupujte podle informací na 
sluneční cloně spolujezdce vpředu. 
Podle předpisů o bezpečnosti silniční-
ho provozu musí být děti přepravovány 
vzadu. Je přísně zakázáno přepravo-
vat kojence, malé děti a děti na seda-
dle spolujezdce vpředu. Pozor: Toto 
nařízení se vztahuje na vozidla určená 
k prodeji na Tchajwanu.

Deaktivace airbagů

VÝSTRAHA
Aktivní airbagy spolujezdce vpředu 
mohou dítě v dětském zádržném sys-
tému zranit, pokud se nafouknou. Hro-
zí nebezpečí zranění. Ujistěte se, že 
jsou airbagy spolujezdce vpředu deak-
tivovány a svítí kontrolka PASSEN-
GER AIRBAG OFF.

Dětské zádržné systémy oriento-
vané dozadu

VÝSTRAHA
Pokud se aktivní airbagy spolujezdce 
vpředu spustí, mohou dítě v dětském 
zádržném systému orientovaném do-
zadu smrtelně zranit. Hrozí nebezpečí 
zranění nebo i smrti. Ujistěte se, že 
jsou airbagy spolujezdce vpředu deak-
tivovány a svítí kontrolka PASSEN-
GER AIRBAG OFF.

Poloha a výška sedadla

Šířka opěradla
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Poznámka pro Austrálii: Dětské se-
dačky ISOFIX nejsou v době tisku 
v Austrálii v silničním provozu povo-
leny. Avšak vzhledem k tomu, že se 
v budoucnu očekává také změna 
příslušných předpisů, jsou spodní 
kotevní úchyty ISOFIX dodávány 
v souladu s platnými ADR také pro 
Austrálii.
Při volbě, upevňování a používání 
dětských zádržných systémů 
ISOFIX dodržujte provozní a bez-
pečnostní pokyny výrobce dětského 
zádržného systému.

V sedadlech určených k tomuto 
účelu mohou být použity pouze urči-
té dětské zádržné systémy ISOFIX. 
Odpovídající třída velikosti a veli-
kostní kategorie jsou označeny pís-
menem nebo referencí ISO na štítku 
na dětské sedačce.
Informace o tom, které dětské zá-
držné systémy mohou být použity 
na dotyčných sedadlech a zda jsou 
dětské zádržné systémy vhodné pro 
systém ISOFIX nebo zda jsou s ním 
v souladu, viz Vhodná sedadla pro 
dětské zádržné systémy, viz strana 
123.

Konzoly pro spodní úchyty ISOFIX 
jsou umístěny v mezeře mezi seda-
dlem a opěradlem.

Zatáhněte bezpečnostní pás od ob-
lasti úchytů dětské sedačky.

1 Nainstalujte dětský zádržný sys-
tém, viz pokyny výrobce.

2 Ujistěte se, že jsou oba úchyty 
ISOFIX správně zapojeny.

Úchyty dětské sedačky 
ISOFIX

Obecně

Vhodné dětské zádržné sys-
témy ISOFIX

Konzoly pro spodní úchyty 
ISOFIX

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Pokud nejsou dětské zádržné systé-
my ISOFIX správně připojeny, může 
být ochranná funkce dětských zádrž-
ných systémů ISOFIX omezena. Hrozí 
nebezpečí zranění nebo i smrti. Ujistě-
te se, že spodní úchytný bod je správ-
ně zapojen a dětský zádržný systém 
ISOFIX spočívá pevně na opěradle.

Mimo Austrálii a Nový Zéland: 
Sedadlo spolujezdce vpředu

Před montáží dětských seda-
ček ISOFIX

Montáž dětských zádržných 
systémů ISOFIX
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i-Size je předpis pro dětské zádržné 
systémy, který se používá pro 
schvalování dětských zádržných 
systémů.

Pro horní přídržný řemen dětského 
zádržného systému ISOFIX je k dis-
pozici montážní místo.

Dětské zádržné systémy 
i-Size

Obecně

Symbol Význam

Pokud je ve vozidle vidět 
tento symbol, bylo vozi-
dlo schváleno v souladu 
s i-Size. Tento symbol 
zobrazuje upevňovací 
místa pro spodní úchyty 
systému.

Příslušný symbol zobra-
zuje upevňovací místo 
pro horní přídržný řemen.

Úchyty pro horní přídržný 
řemen

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Pokud je horní přídržný řemen použit 
s dětským zádržným systémem ne-
správně, může se snížit ochranná 
funkce. Hrozí nebezpečí zranění. Ujis-
těte se, že horní přídržný řemen není 
překroucený a není veden do horního 
upínacího bodu přes ostré hrany.

UPOZORNĚNÍ
Upevňovací místa pro horní přídržné 
řemeny dětských zádržných systémů 
jsou určeny pouze pro tyto přídržné ře-
meny. Upevňovací místa mohou být 
poškozena, pokud jsou připojeny jiné 
předměty. Hrozí nebezpečí poškození 
majetku. K horním upevňovacím mís-
tům připojujte pouze dětské zádržné 
systémy.

Upevňovací místa

Symbol Význam

Příslušný symbol zobra-
zuje upevňovací místo 
pro horní přídržný řemen.
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1 Směr jízdy
2 Opěrka hlavy
3 Háček pro horní přídržný řemen
4 Upevňovací místo/oko
5 Podlaha vozidla
6 Sedadlo
7 Horní přídržný řemen

1 Otevřete kryt upevňovacího místa.

2 Veďte horní přídržný řemen nad 
opěrkou hlavy k upevňovacímu 
místu.

3 Připevněte háček přídržného ře-
menu k upevňovacímu místu

4 Utáhněte přídržný řemen.

Právní ustanovení určující, na kte-
rých je povolena dětská sedačka, 
pro jaký věk a velikost, se mohou 
v jednotlivých zemích lišit. Dodržujte 
příslušné národní právní ustanovení.
Další informace jsou dostupné 
u kteréhokoliv autorizovaného pro-
dejce nebo v servisu Toyota, nebo 
v kterémkoliv spolehlivém servisu.
Informace o tom, které dětské zá-
držné systémy mohou být použity 
na dotyčných sedadlech v souladu 
s normami ECE-R 16 a ECE-R 129.

Vedení přídržného řemenu

Připevnění horního přídržné-
ho řemenu k upevňovacímu 
místu

VÝSTRAHA
V případě nehody mohou osoby sedící 
vzadu přijít do kontaktu s napnutým 
přídržným řemenem dětského zádrž-
ného systému na sedadle spolujezdce 
vpředu. Hrozí nebezpečí zranění nebo 
i smrti. Nepřepravujte osoby na zad-
ním sedadle za sedadlem spolujezdce 
vpředu, pokud je namontován dětský 
zádržný systém.

Vhodná sedadla pro dětské 
zádržné systémy

Přehled

Obecně
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 Levostranné řízení

 Pravostranné řízení

*1: Posuňte přední sedadlo úplně doza-
du. Pokud může být výška sedadla 
spolujezdce seřízena, posuňte ho do 
nejvyšší polohy.

*2: Nastavte úhel opěradla do nejvíce 
vzpřímené polohy. Když instalujete 
dětskou sedačku orientované dopře-
du, pokud je mezi dětskou sedačkou 
a opěradlem mezera, seřiďte úhel 
opěradla tak, až bude dosaženo dob-
rého kontaktu.

*3: Používejte pouze dětský zádržný 
systém orientovaný dopředu, když je 
spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů zapnutý (ON).

Kompatibilita sedadla spolujezdce 
s dětskými zádržnými systémy (pro 
země ASEAN se spodními úchyty 
ISOFIX a spínačem manuálního 
zapnutí/vypnutí airbagů)

*1, 2

*3

Vhodné pro dětský zádržný 
systém kategorie "universal" 
připevněný pomocí bezpeč-
nostního pásu.

Vhodné dětské zádržné systé-
my ISOFIX.

Obsahuje úchyt horního řemenu

Nikdy nepoužívejte dětský zá-
držný systém orientovaný doza-
du na sedadle spolujezdce 
vpředu, když je spínač manuál-
ního zapnutí/vypnutí airbagů 
zapnutý (ON).
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 Levostranné řízení

 Pravostranné řízení

*1: Posuňte přední sedadlo úplně doza-
du. Pokud může být výška sedadla 
spolujezdce seřízena, posuňte ho do 
nejvyšší polohy.

*2: Nastavte úhel opěradla do nejvíce 
vzpřímené polohy. Když instalujete 
dětskou sedačku orientované dopře-
du, pokud je mezi dětskou sedačkou 
a opěradlem mezera, seřiďte úhel 
opěradla tak, až bude dosaženo dob-
rého kontaktu.

*3: Používejte pouze dětský zádržný 
systém orientovaný dopředu.

Kompatibilita sedadla spolujezdce 
s dětskými zádržnými systémy (pro 
země ASEAN bez spodních úchytů 
ISOFIX a spínače manuálního za-
pnutí/vypnutí airbagů)

*1, 2 *3

Vhodné pro dětský zádržný 
systém kategorie "universal" 
připevněný pomocí bezpeč-
nostního pásu.
Nikdy neinstalujte dětský zádrž-
ný systém orientovaný dozadu 
na sedadlo spolujezdce vpředu.
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*1: Posuňte přední sedadlo úplně doza-
du. Pokud může být výška sedadla 
spolujezdce seřízena, posuňte ho do 
nejvyšší polohy.

*2: Nastavte úhel opěradla do nejvíce 
vzpřímené polohy. Když instalujete 
dětskou sedačku orientované dopře-
du, pokud je mezi dětskou sedačkou 
a opěradlem mezera, seřiďte úhel 
opěradla tak, až bude dosaženo dob-
rého kontaktu.

*3: Používejte pouze dětský zádržný 
systém orientovaný dopředu, když je 
spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů zapnutý (ON).

Kompatibilita sedadla spolujezdce 
s dětskými zádržnými systémy (pro 
Mexiko)

*1, 2

*3

Vhodné pro dětský zádržný 
systém kategorie "universal" 
připevněný pomocí bezpeč-
nostního pásu.
Vhodné pro dětské zádržné 
systémy dané doporučenými 
dětskými zádržnými systémy 
a tabulkou kompatibility 
(S.138).

Vhodné dětské zádržné sys-
témy ISOFIX.

Obsahuje úchyt horního ře-
menu

Nikdy nepoužívejte dětský zá-
držný systém orientovaný doza-
du na sedadle spolujezdce 
vpředu, když je spínač manuál-
ního zapnutí/vypnutí airbagů 
zapnutý (ON).
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

*1: Posuňte přední sedadlo úplně doza-
du. Pokud může být výška sedadla 
spolujezdce seřízena, posuňte ho do 
nejvyšší polohy.

*2: Nastavte úhel opěradla do nejvíce 
vzpřímené polohy. Když instalujete 
dětskou sedačku orientované dopře-
du, pokud je mezi dětskou sedačkou 
a opěradlem mezera, seřiďte úhel 
opěradla tak, až bude dosaženo dob-
rého kontaktu.

*3: Používejte pouze dětský zádržný 
systém orientovaný dopředu, když je 
spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů zapnutý (ON).

Kompatibilita sedadla spolujezdce 
s dětskými zádržnými systémy (pro 
Jižní Afriku se spodními úchyty 
ISOFIX a spínačem manuálního 
zapnutí/vypnutí airbagů)

*1, 2

*3

Vhodné pro dětský zádržný 
systém kategorie "universal" 
připevněný pomocí bezpeč-
nostního pásu.

Vhodné dětské zádržné systé-
my ISOFIX.

Obsahuje úchyt horního ře-
menu

Nikdy nepoužívejte dětský zá-
držný systém orientovaný doza-
du na sedadle spolujezdce 
vpředu, když je spínač manuál-
ního zapnutí/vypnutí airbagů 
zapnutý (ON).
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

*1: Posuňte přední sedadlo úplně doza-
du. Pokud může být výška sedadla 
spolujezdce seřízena, posuňte ho do 
nejvyšší polohy.

*2: Nastavte úhel opěradla do nejvíce 
vzpřímené polohy. Když instalujete 
dětskou sedačku orientované dopře-
du, pokud je mezi dětskou sedačkou 
a opěradlem mezera, seřiďte úhel 
opěradla tak, až bude dosaženo dob-
rého kontaktu.

*3: Používejte pouze dětský zádržný 
systém orientovaný dopředu.

Kompatibilita sedadla spolujezdce 
s dětskými zádržnými systémy (pro 
Jižní Afriku, Austrálii a Nový Zéland 
bez spodních úchytů ISOFIX a spí-
nače manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů)

*1, 2 *3

Vhodné pro dětský zádržný 
systém kategorie "universal" 
připevněný pomocí bezpeč-
nostního pásu.
Nikdy neinstalujte dětský zádrž-
ný systém orientovaný dozadu 
na sedadlo spolujezdce vpředu.
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

 Levostranné řízení

 Pravostranné řízení

*1: Posuňte přední sedadlo úplně doza-
du. Pokud může být výška sedadla 
spolujezdce seřízena, posuňte ho do 
nejvyšší polohy.

*2: Nastavte úhel opěradla do nejvíce 
vzpřímené polohy. Když instalujete 
dětskou sedačku orientované dopře-
du, pokud je mezi dětskou sedačkou 
a opěradlem mezera, seřiďte úhel 
opěradla tak, až bude dosaženo dob-
rého kontaktu.

*3: Používejte pouze dětský zádržný 
systém orientovaný dopředu.

Kompatibilita sedadla spolujezdce 
s dětskými zádržnými systémy (pro 
Rusko, Izrael, Turecko, Bělorusko 
a Moldávii bez spodních úchytů 
ISOFIX a spínače manuálního za-
pnutí/vypnutí airbagů)

*1, 2 *3

Vhodné pro dětský zádržný 
systém kategorie "universal" 
připevněný pomocí bezpeč-
nostního pásu.
Vhodné pro dětské zádržné 
systémy dané doporučenými 
dětskými zádržnými systémy 
a tabulkou kompatibility 
(S.144).
Nikdy neinstalujte dětský zádrž-
ný systém orientovaný dozadu 
na sedadlo spolujezdce vpředu.
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

 Levostranné řízení

 Pravostranné řízení

*1: Posuňte přední sedadlo úplně doza-
du. Pokud může být výška sedadla 
spolujezdce seřízena, posuňte ho do 
nejvyšší polohy.

*2: Nastavte úhel opěradla do nejvíce 
vzpřímené polohy. Když instalujete 
dětskou sedačku orientované dopře-
du, pokud je mezi dětskou sedačkou 
a opěradlem mezera, seřiďte úhel 
opěradla tak, až bude dosaženo dob-
rého kontaktu.

*3: Používejte pouze dětský zádržný 
systém orientovaný dopředu, když je 
spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů zapnutý (ON).

Kompatibilita sedadla spolujezdce 
s dětskými zádržnými systémy (pro 
Rusko, Izrael, Turecko, Bělorusko 
a Moldávii se spodními úchyty 
ISOFIX a spínačem manuálního 
zapnutí/vypnutí airbagů)

*1, 2

*3

Vhodné pro dětský zádržný 
systém kategorie "universal" 
připevněný pomocí bezpeč-
nostního pásu.
Vhodné pro dětské zádržné 
systémy dané doporučenými 
dětskými zádržnými systémy 
a tabulkou kompatibility 
(S.143).

Vhodné dětské zádržné sys-
témy ISOFIX.

Obsahuje úchyt horního ře-
menu

Nikdy nepoužívejte dětský zá-
držný systém orientovaný doza-
du na sedadle spolujezdce 
vpředu, když je spínač manuál-
ního zapnutí/vypnutí airbagů 
zapnutý (ON).
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

 Levostranné řízení

 Pravostranné řízení

*1: Posuňte přední sedadlo úplně doza-
du. Pokud může být výška sedadla 
spolujezdce seřízena, posuňte ho do 
nejvyšší polohy.

*2: Nastavte úhel opěradla do nejvíce 
vzpřímené polohy. Když instalujete 
dětskou sedačku orientované dopře-
du, pokud je mezi dětskou sedačkou 
a opěradlem mezera, seřiďte úhel 
opěradla tak, až bude dosaženo dob-
rého kontaktu.

*3: Používejte pouze dětský zádržný 
systém orientovaný dopředu, když je 
spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů zapnutý (ON).

Kompatibilita sedadla spolujezdce 
s dětskými zádržnými systémy 
(kromě Ruska, Izraele, Turecka, 
Běloruska, Moldávie, zemí ASEAN, 
Mexika, Tchaj-wanu, Jižní Afriky, 
Austrálie a Nového Zélandu)

*1, 2

*3

Vhodné pro dětský zádržný 
systém kategorie "universal" 
připevněný pomocí bezpeč-
nostního pásu.
Vhodné pro dětské zádržné 
systémy dané doporučenými 
dětskými zádržnými systémy 
a tabulkou kompatibility 
(S.143).

Vhodné pro dětský zádržný 
systém i-Size a ISOFIX.

Obsahuje úchyt horního ře-
menu

Nikdy nepoužívejte dětský zá-
držný systém orientovaný doza-
du na sedadle spolujezdce 
vpředu, když je spínač manuál-
ního zapnutí/vypnutí airbagů 
zapnutý (ON).
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

*: Posuňte sedadlo do nejnižší polohy.

Kompatibilita sedadla spolujezdce 
s dětskými zádržnými systémy (pro 
Tchaj-wan)

Nevhodné pro dětský zádržný 
systém.

Podrobné informace pro instalaci dětských zádržných systémů (pro země 
ASEAN a Jižní Afriku se spodními úchyty ISOFIX a spínačem manuálního 
zapnutí/vypnutí airbagů)

Umístění na sedadlo

Číslo polohy sedadla Spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů

ON OFF

Umístění na sedadlo vhodné pro univer-
zální připoutání pásem (Ano/Ne)

Ano
Pouze orientace 

dopředu
Ano

Umístění na sedadlo i-Size (Ano/Ne) Ne Ne

Umístění na sedadlo vhodné pro upev-
nění sedačky orientované do strany 

(L1/L2/Ne)
Ne Ne

Vhodné pro upevnění sedačky oriento-
vané dozadu (R1/R2X/R2/R3/Ne) Ne R1, R2*

Vhodné pro upevnění sedačky oriento-
vané dopředu (F2X/F2/F3/Ne) F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Vhodné pro upevnění sedačky pro větší 
dítě (B2/B3/Ne) B2, B3 B2, B3
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Dětské zádržné systémy ISOFIX jsou rozděleny do rozdílných "upevnění". 
Dětský zádržný systém může být použit v umístění na sedadlo pro "upevnění" 
uvedené v tabulce výše. Druh "upevnění" zkontrolujte v následující tabulce.
Pokud váš dětský zádržný systém nemá žádný druh "upevnění" (nebo po-
kud nemůžete najít informace v níže uvedené tabulce) - informujte se v "se-
znamu vozidel" dětského zádržného systému o kompatibilitě, nebo se 
zeptejte dodavatele vaší dětské sedačky.

 Když instalujete dětskou sedač-
ku se základnou, pokud dětská 
sedačka překáží opěradlu, když 
upevňujete dětskou sedačku do 
základny, sklopte opěradlo doza-
du, až nebude překážet.

 Pokud je úchyt ramenního bez-
pečnostního pásu před vodítkem 
pásu dětské sedačky, posuňte 
sedák dopředu.

 Když instalujete sedačku pro vět-
ší dítě, pokud je dítě ve vašem 
dětském zádržném systému ve 
velmi vzpřímené poloze, seřiďte 
úhel opěradla do nejpohodlnější 
polohy. A pokud je úchyt ramen-
ního bezpečnostního pásu před 
vodítkem pásu dětské sedačky, 
posuňte sedák dopředu.

 Pokud má dětský zádržný systém 
podpůrnou nohu, před její instala-
cí vyjměte podlahovou rohož.

Upevnění Popis
F3 Dětské zádržné systémy orientované dopředu s plnou výškou
F2 Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou

F2X Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou
R3 Dětské zádržné systémy orientované dozadu s plnou velikostí
R2 Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí

R2X Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí
R1 Kojenecká sedačka orientovaná dozadu
L1 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na levou stranu
L2 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na pravou stranu
B2 Sedačka pro větší děti
B3 Sedačka pro větší děti
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Dětské zádržné systémy ISOFIX jsou rozděleny do rozdílných "upevnění". 
Dětský zádržný systém může být použit v umístění na sedadlo pro "upevnění" 
uvedené v tabulce výše. Druh "upevnění" zkontrolujte v následující tabulce.
Pokud váš dětský zádržný systém nemá žádný druh "upevnění" (nebo po-
kud nemůžete najít informace v níže uvedené tabulce) - informujte se v "se-
znamu vozidel" dětského zádržného systému o kompatibilitě, nebo se 
zeptejte dodavatele vaší dětské sedačky.

Podrobné informace pro instalaci dětských zádržných systémů (pro země 
ASEAN, Jižní Afriku, Austrálii a Nový Zéland bez spodních úchytů ISOFIX 
a spínače manuálního zapnutí/vypnutí airbagů)

Umístění na sedadlo

Číslo polohy sedadla

Umístění na sedadlo vhodné pro univerzální připoutání 
pásem (Ano/Ne)

Ano
Pouze orientace 

dopředu
Umístění na sedadlo i-Size (Ano/Ne) Ne

Umístění na sedadlo vhodné pro upevnění sedačky oriento-
vané do strany (L1/L2/Ne) Ne

Vhodné pro upevnění sedačky orientované dozadu 
(R1/R2X/R2/R3/Ne) Ne

Vhodné pro upevnění sedačky orientované dopředu 
(F2X/F2/F3/Ne) Ne

Vhodné pro upevnění sedačky pro větší dítě (B2/B3/Ne) B2, B3

Upevnění Popis

F3 Dětské zádržné systémy orientované dopředu s plnou výškou

F2 Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou

F2X Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou

R3 Dětské zádržné systémy orientované dozadu s plnou velikostí

R2 Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí

R2X Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí

R1 Kojenecká sedačka orientovaná dozadu

L1 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na levou stranu

L2 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na pravou stranu

B2 Sedačka pro větší děti

B3 Sedačka pro větší děti
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

 Když instalujete dětskou sedač-
ku se základnou, pokud dětská 
sedačka překáží opěradlu, když 
upevňujete dětskou sedačku do 
základny, sklopte opěradlo doza-
du, až nebude překážet.

 Pokud je úchyt ramenního bez-
pečnostního pásu před vodítkem 
pásu dětské sedačky, posuňte 
sedák dopředu.

 Když instalujete sedačku pro vět-
ší dítě, pokud je dítě ve vašem 
dětském zádržném systému ve 
velmi vzpřímené poloze, seřiďte 
úhel opěradla do nejpohodlnější 
polohy. A pokud je úchyt ramen-
ního bezpečnostního pásu před 
vodítkem pásu dětské sedačky, 
posuňte sedák dopředu.

 Pokud má dětský zádržný systém 
podpůrnou nohu, před její instala-
cí vyjměte podlahovou rohož.
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

*: Posuňte sedadlo do nejnižší polohy.
Dětské zádržné systémy ISOFIX jsou rozděleny do rozdílných "upevnění". 
Dětský zádržný systém může být použit v umístění na sedadlo pro "upevnění" 
uvedené v tabulce výše. Druh "upevnění" zkontrolujte v následující tabulce.
Pokud váš dětský zádržný systém nemá žádný druh "upevnění" (nebo po-
kud nemůžete najít informace v níže uvedené tabulce) - informujte se v "se-
znamu vozidel" dětského zádržného systému o kompatibilitě, nebo se 
zeptejte dodavatele vaší dětské sedačky.

Podrobné informace pro instalaci dětských zádržných systémů (pro Mexiko)

Umístění na sedadlo

Číslo polohy sedadla Spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů

ON OFF

Umístění na sedadlo vhodné pro univer-
zální připoutání pásem (Ano/Ne)

Ano
Pouze orientace 

dopředu
Ano

Umístění na sedadlo i-Size (Ano/Ne) Ne Ne
Umístění na sedadlo vhodné pro upev-

nění sedačky orientované do strany 
(L1/L2/Ne)

Ne Ne

Vhodné pro upevnění sedačky oriento-
vané dozadu (R1/R2X/R2/R3/Ne) Ne R1, R2*

Vhodné pro upevnění sedačky oriento-
vané dopředu (F2X/F2/F3/Ne) F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Vhodné pro upevnění sedačky pro větší 
dítě (B2/B3/Ne) B2, B3 B2, B3
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Upevnění Popis
F3 Dětské zádržné systémy orientované dopředu s plnou výškou
F2 Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou

F2X Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou
R3 Dětské zádržné systémy orientované dozadu s plnou velikostí
R2 Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí

R2X Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí
R1 Kojenecká sedačka orientovaná dozadu
L1 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na levou stranu
L2 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na pravou stranu
B2 Sedačka pro větší děti
B3 Sedačka pro větší děti
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Dětské zádržné systémy uvedené v tabulce nemusí být dostupné mimo ob-
last LATIN.
 Když instalujete dětskou sedač-

ku se základnou, pokud dětská 
sedačka překáží opěradlu, když 
upevňujete dětskou sedačku do 
základny, sklopte opěradlo doza-
du, až nebude překážet.

 Pokud je úchyt ramenního bez-
pečnostního pásu před vodítkem 
pásu dětské sedačky, posuňte 
sedák dopředu.

 Když instalujete sedačku pro vět-
ší dítě, pokud je dítě ve vašem 
dětském zádržném systému ve 
velmi vzpřímené poloze, seřiďte 
úhel opěradla do nejpohodlnější 
polohy. A pokud je úchyt ramen-
ního bezpečnostního pásu před 
vodítkem pásu dětské sedačky, 
posuňte sedák dopředu.

 Pokud má dětský zádržný systém 
podpůrnou nohu, před její instala-
cí vyjměte podlahovou rohož.

Doporučené dětské zádržné systémy a tabulka kompatibility (pro Mexiko)

Skupiny hmotností Doporučený dětský 
zádržný systém

Umístění na sedadlo

Spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů

ON OFF

0, 0+
Do 13 kg MIDI 2 (Ano/Ne) Ne Ano

I
9 až 18 kg

TOYOTA DUO 
PLUS (Ano/Ne) Ano Ano

MIDI 2 (Ano/Ne)
Ano

pouze orientace 
dopředu

Ano
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

*: Posuňte sedadlo do nejnižší polohy.

Dětské zádržné systémy ISOFIX jsou rozděleny do rozdílných "upevnění". 
Dětský zádržný systém může být použit v umístění na sedadlo pro "upevnění" 
uvedené v tabulce výše. Druh "upevnění" zkontrolujte v následující tabulce.
Pokud váš dětský zádržný systém nemá žádný druh "upevnění" (nebo po-
kud nemůžete najít informace v níže uvedené tabulce) - informujte se v "se-
znamu vozidel" dětského zádržného systému o kompatibilitě, nebo se 
zeptejte dodavatele vaší dětské sedačky.

Podrobné informace pro instalaci dětských zádržných systémů (pro Rusko, 
Izrael, Turecko, Bělorusko a Moldávii se spodními úchyty ISOFIX a spína-
čem manuálního zapnutí/vypnutí airbagů)

Umístění na sedadlo

Číslo polohy sedadla Spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů

ON OFF

Umístění na sedadlo vhodné pro univer-
zální připoutání pásem (Ano/Ne)

Ano
Pouze orientace 

dopředu
Ano

Umístění na sedadlo i-Size (Ano/Ne) Ne Ne

Umístění na sedadlo vhodné pro upev-
nění sedačky orientované do strany 

(L1/L2/Ne)
Ne Ne

Vhodné pro upevnění sedačky oriento-
vané dozadu (R1/R2X/R2/R3/Ne) Ne R1, R2*

Vhodné pro upevnění sedačky oriento-
vané dopředu (F2X/F2/F3/Ne) F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Vhodné pro upevnění sedačky pro větší 
dítě (B2/B3/Ne) B2, B3 B2, B3

Upevnění Popis
F3 Dětské zádržné systémy orientované dopředu s plnou výškou
F2 Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou

F2X Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou
R3 Dětské zádržné systémy orientované dozadu s plnou velikostí
R2 Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Dětské zádržné systémy ISOFIX jsou rozděleny do rozdílných "upevnění". 
Dětský zádržný systém může být použit v umístění na sedadlo pro "upevnění" 
uvedené v tabulce výše. Druh "upevnění" zkontrolujte v následující tabulce.
Pokud váš dětský zádržný systém nemá žádný druh "upevnění" (nebo po-
kud nemůžete najít informace v níže uvedené tabulce) - informujte se v "se-
znamu vozidel" dětského zádržného systému o kompatibilitě, nebo se 
zeptejte dodavatele vaší dětské sedačky.

R2X Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí
R1 Kojenecká sedačka orientovaná dozadu
L1 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na levou stranu
L2 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na pravou stranu
B2 Sedačka pro větší děti
B3 Sedačka pro větší děti

Podrobné informace pro instalaci dětských zádržných systémů (pro Rusko, 
Izrael, Turecko, Bělorusko a Moldávii bez spodních úchytů ISOFIX a spína-
če manuálního zapnutí/vypnutí airbagů)

Umístění na sedadlo

Číslo polohy sedadla

Umístění na sedadlo vhodné pro univerzální připoutání pá-
sem (Ano/Ne)

Ano
Pouze orientace 

dopředu

Umístění na sedadlo i-Size (Ano/Ne) Ne

Umístění na sedadlo vhodné pro upevnění sedačky oriento-
vané do strany (L1/L2/Ne) Ne

Vhodné pro upevnění sedačky orientované dozadu 
(R1/R2X/R2/R3/Ne) Ne

Vhodné pro upevnění sedačky orientované dopředu 
(F2X/F2/F3/Ne) Ne

Vhodné pro upevnění sedačky pro větší dítě (B2/B3/Ne) B2, B3

Upevnění Popis

F3 Dětské zádržné systémy orientované dopředu s plnou výškou

F2 Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou

F2X Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou

Upevnění Popis
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*: Posuňte sedadlo do nejnižší polohy.

R3 Dětské zádržné systémy orientované dozadu s plnou velikostí

R2 Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí

R2X Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí

R1 Kojenecká sedačka orientovaná dozadu

L1 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na levou stranu

L2 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na pravou stranu

B2 Sedačka pro větší děti

B3 Sedačka pro větší děti

Podrobné informace pro instalaci dětských zádržných systémů (kromě Rus-
ka, Izraele, Turecka, Běloruska, Moldávie, zemí ASEAN, Mexika, Tchaj-wanu, 
Jižní Afriky, Austrálie a Nového Zélandu)

Umístění na sedadlo

Číslo polohy sedadla Spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů

ON OFF

Umístění na sedadlo vhodné pro univer-
zální připoutání pásem (Ano/Ne)

Ano
Pouze orientace 

dopředu
Ano

Umístění na sedadlo i-Size (Ano/Ne) Ano Ano

Umístění na sedadlo vhodné pro upev-
nění sedačky orientované do strany 

(L1/L2/Ne)
Ne Ne

Vhodné pro upevnění sedačky oriento-
vané dozadu (R1/R2X/R2/R3/Ne) Ne R1, R2*

Vhodné pro upevnění sedačky oriento-
vané dopředu (F2X/F2/F3/Ne) F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Vhodné pro upevnění sedačky pro větší 
dítě (B2/B3/Ne) B2, B3 B2, B3

Upevnění Popis
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Dětské zádržné systémy ISOFIX jsou rozděleny do rozdílných "upevnění". 
Dětský zádržný systém může být použit v umístění na sedadlo pro "upevnění" 
uvedené v tabulce výše. Druh "upevnění" zkontrolujte v následující tabulce.
Pokud váš dětský zádržný systém nemá žádný druh "upevnění" (nebo po-
kud nemůžete najít informace v níže uvedené tabulce) - informujte se v "se-
znamu vozidel" dětského zádržného systému o kompatibilitě, nebo se 
zeptejte dodavatele vaší dětské sedačky.

Upevnění Popis

F3 Dětské zádržné systémy orientované dopředu s plnou výškou

F2 Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou

F2X Dětské zádržné systémy orientované dopředu se sníženou výškou

R3 Dětské zádržné systémy orientované dozadu s plnou velikostí

R2 Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí

R2X Dětské zádržné systémy orientované dozadu se sníženou velikostí

R1 Kojenecká sedačka orientovaná dozadu

L1 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na levou stranu

L2 Kojenecká sedačka (carrycot) orientovaná na pravou stranu

B2 Sedačka pro větší děti

B3 Sedačka pro větší děti
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Dětské zádržné systémy uvedené v tabulce nemusí být dostupné mimo ob-
last EU.
 Když instalujete dětskou sedač-

ku se základnou, pokud dětská 
sedačka překáží opěradlu, když 
upevňujete dětskou sedačku do 
základny, sklopte opěradlo doza-
du, až nebude překážet.

 Pokud je úchyt ramenního bez-
pečnostního pásu před vodítkem 
pásu dětské sedačky, posuňte 
sedák dopředu.

 Když instalujete sedačku pro vět-
ší dítě, pokud je dítě ve vašem 
dětském zádržném systému ve 
velmi vzpřímené poloze, seřiďte 
úhel opěradla do nejpohodlnější 
polohy. A pokud je úchyt ramen-
ního bezpečnostního pásu před 
vodítkem pásu dětské sedačky, 
posuňte sedák dopředu.

 Pokud má dětský zádržný systém 
podpůrnou nohu, před její instala-
cí vyjměte podlahovou rohož.

Doporučené dětské zádržné systémy a tabulka kompatibility (kromě Ukraji-
ny, Ruska, Izraele, Turecka, Běloruska a Moldávie, bez spodních úchytů 
ISOFIX a spínače manuálního zapnutí/vypnutí airbagů a zemí ASEAN, 
Mexika, Tchaj-wanu, Jižní Afriky, Austrálie a Nového Zélandu)

Skupiny hmotností Doporučený dětský 
zádržný systém

Umístění na sedadlo

Spínač manuálního zapnutí/vypnutí 
airbagů

ON OFF

0, 0+
Do 13 kg

G0+ BABY SAFE 
PLUS se SEAT 
BELT FIXATION, 
BASE PLATFORM 
(Ano/Ne)

Ne Ano

I
9 až 18 kg

TOYOTA DUO 
PLUS (Ano/Ne) Ano Ano
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Dětské zádržné systémy uvedené v tabulce nemusí být dostupné mimo ob-
last EU.
 Když instalujete dětskou sedač-

ku se základnou, pokud dětská 
sedačka překáží opěradlu, když 
upevňujete dětskou sedačku do 
základny, sklopte opěradlo doza-
du, až nebude překážet.

 Pokud je úchyt ramenního bez-
pečnostního pásu před vodítkem 
pásu dětské sedačky, posuňte 
sedák dopředu.

 Když instalujete sedačku pro vět-
ší dítě, pokud je dítě ve vašem 
dětském zádržném systému ve 
velmi vzpřímené poloze, seřiďte 
úhel opěradla do nejpohodlnější 
polohy. A pokud je úchyt ramen-
ního bezpečnostního pásu před 
vodítkem pásu dětské sedačky, 
posuňte sedák dopředu.

 Pokud má dětský zádržný systém 
podpůrnou nohu, před její instala-
cí vyjměte podlahovou rohož.

V souladu s ADR 34/03 byla přijata 
opatření, která umožňují instalaci 
dětského zádržného systému v kaž-
dé poloze zadního sedadla.
Kotevní háčky, které patří k hornímu 
přídržnému řemenu dětského zádrž-
ného systému - AS 1754, lze oka-
mžitě použít na příslušnou montáž.
Řiďte se přesně pokyny k instalaci 
dodanými s dětským zádržným sys-
témem.
Každé místo k sezení je opatřeno 
opěrkou hlavy.

Doporučené dětské zádržné systémy a tabulka kompatibility (pro Rusko, 
Izrael, Turecko, Bělorusko a Moldávii bez spodních úchytů ISOFIX a spína-
če manuálního zapnutí/vypnutí airbagů)

Skupiny hmotností Doporučený dětský zádržný 
systém

Umístění na 
sedadlo

I
9 až 18 kg

TOYOTA DUO PLUS 
(Ano/Ne) Ano

Pro Austrálii a Nový Zéland: 
Dětské sedačky

Obecně
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1 Směr jízdy
2 Opěrka hlavy
3 Háček pro horní přídržný řemen
4 Upevňovací místo/oko
5 Podlaha vozidla
6 Sedadlo
7 Horní přídržný řemen

1 Otevřete kryt upevňovacího místa.

2 Veďte horní přídržný řemen nad 
opěrkou hlavy k upevňovacímu 
místu.

3 Připevněte háček přídržného ře-
menu k upevňovacímu místu

4 Utáhněte přídržný řemen.
Při sklopení a zajištění zadního opěradla 
se ujistěte, že přídržný řemen nemůže 
uvíznout.
5 Zadní opěradla sklopte zpět 

a zajistěte.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Kotevní úchyty dětských zádržných 
systémů jsou navrženy tak, aby odola-
ly pouze zatížením způsobeným 
správně připevněnými dětskými zádrž-
nými systémy. V žádném případě ne-
smějí být použity pro bezpečnostní 
pásy pro dospělé, postroje nebo pro 
připevnění jiných předmětů nebo vyba-
vení k vozidlu. Po použití a odstranění 
dětských zádržných systémů v případě 
potřeby držáky úchytů sklopte.

VÝSTRAHA
Pokud není opěradlo zajištěno, ochran-
ný účinek dětského zádržného systé-
mu je omezen nebo neexistuje. Zadní 
opěradlo se může v určitých situacích, 
například při brzdění nebo nehodě, 
sklopit dopředu. Hrozí nebezpečí zra-
nění nebo i smrti. Ujistěte se, že jsou 
zadní opěradla zajištěna.

VÝSTRAHA
Pokud je horní přídržný řemen použit 
na dětském zádržném systému ne-
správně, ochranný účinek se sníží. 
Hrozí nebezpečí zranění. Ujistěte se, 
že horní přídržný řemen není překrou-
cený a není veden do horního upínací-
ho bodu přes ostré hrany.

Upevňovací místa

Symbol Význam

Příslušný symbol zobra-
zuje upevňovací místo 
pro horní přídržný řemen.

Vedení přídržného řemenu

Připevnění horního přídržné-
ho řemenu k upevňovacímu 
místu
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Stav připravenosti k jízdě se zapne 
stisknutím tlačítka start/stop, když je 
brzdový pedál. sešlápnutý.
Opětovným stisknutím tlačítka start/ 
stop se stav připravenosti k jízdě vy-
pne a zapne se pohotovostní stav, 
viz strana 50.

1 Zapněte stav připravenosti k jízdě.

2 Zařaďte polohu pro jízdu.

3 Uvolněte parkovací brzdu.

4 Rozjeďte se.

Auto Start/Stop pomáhá uspořit pali-
vo. Systém vypne motor, když vozi-
dlo stojí, například v dopravní zácpě 
nebo na semaforech. Stavu připra-
venosti k jízdě zůstává zapnutý. Při 
rozjezdu se motor automaticky na-
startuje.

Při každém nastartování motoru po-
mocí tlačítka start/stop se Auto 
Start/Stop přepne do pohotovostní-
ho režimu. Tato funkce je aktivová-
na od rychlosti přibližně 5 km/h.
V závislosti na zvoleném jízdním 
režimu, viz strana 161, je systém 
aktivován nebo deaktivován auto-
maticky.

Motor se automaticky vypne, když 
vozidlo stojí, za následujících pod-
mínek:
 Volicí páka je v poloze volicí páky 

D.
 Brzdový pedál zůstává sešlápnu-

tý, když vozidlo nehybně stojí.
 Bezpečnostní pás řidiče je za-

pnutý nebo jsou zavřeny dveře ři-
diče.

Jízda

Vybavení vozidla

Tlačítko start/stop

Podstata

Stav připravenosti k jízdě, 
viz strana 50, se zapíná 
a vypíná stisknutím tlačít-
ka start/stop:

Rozjezd

Auto Start/Stop

Podstata

Obecně

Vypnutí motoru

Provozní požadavky
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Pokud nebyl motor při zastavení vo-
zidla automaticky vypnut, lze jej vy-
pnout manuálně:
 Rychle sešlápněte brzdový pedál 

z aktuální polohy.
 Zvolte polohu volicí páky P.
Pokud jsou splněny všechny pro-
vozní požadavky, motor se vypne.

Rychlost proudění vzduchu systému 
klimatizace se sníží, když motor ne-
běží.

■ Obecně

Motor se automaticky nevypne za 
následujících podmínek:
 V prudkých klesajících svazích.
 Nebyla dostatečně silně se-

šlápnuta brzda.
 Vysoká venkovní teplota a čin-

nost automatické klimatizace.
 Interiér není vytopen nebo ochla-

zen na požadovanou teplotu.
 Pokud hrozí nebezpečí konden-

zace vody při zapnutí automatic-
ké klimatizace.

 Motor nebo jiné součásti nemají 
provozní teplotu.

 Je vyžadováno chlazení motoru.
 Ostré úhel zatočení nebo ovládá-

ní řízení.
 Akumulátor vozidla je silně vybitý.
 Ve vysoké nadmořské výšce.
 Je odemknuta kapota.
 Je aktivován parkovací asistent.
 Popojíždění v dopravní zácpě.
 Poloha volicí páky v N nebo R.
 Po couvání.
 Použití paliva s vysokým obsa-

hem etanolu.

Při rozjezdu motor automaticky na-
startuje za následujících podmínek:
 Uvolněním brzdového pedálu.

Manuální vypnutí motoru

Systém klimatizace při zaparková-
ní vozidla

Zobrazení na přístrojové desce

Toto zobrazení v otáčko-
měru ukazuje, že funkce 
Auto Start Stop je připrave-
na pro automatické nastar-
tování motoru.

Toto zobrazení ukazuje, že 
nejsou splněny předpokla-
dy pro automatické vypnutí 
motoru.

Funkční omezení

Startování motoru

Provozní požadavky
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Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Po nastartování motoru akcelerujte 
jako normálně.

Po automatickém vypnutí se motor 
automaticky znovu nenastartuje, po-
kud je splněna jedna z následujících 
podmínek:
 Bezpečnostní pás řidiče je rozep-

nutý a jsou otevřeny dveře řidiče.
 Byla odemknuta kapota.
Několik kontrolek se rozsvítí na růz-
nou dobu.
Motor lze nastartovat pouze použi-
tím tlačítka start/stop.

I když se nechcete rozjet, motor se 
automaticky nastartuje v následují-
cích situacích:
 Velmi vysoká teplota v interiéru 

při zapnutí funkce chlazení.
 Velmi nízká teplota v interiéru při 

zapnutí topení.
 Pokud hrozí nebezpečí konden-

zace vody při zapnutí automatic-
ké klimatizace.

 Když je volant otočen.
 Přesunutí volicí páky z polohy D 

do N nebo R.
 Přesunutí volicí páky z polohy P 

do N, D nebo R.
 Akumulátor vozidla je silně vybitý.
 Zahájení měření hladiny oleje.

V závislosti na verzi vybavení a spe-
cifikacích v dané zemi má vozidlo 
různé senzory pro záznam dopravní 
situace. To umožňuje inteligentní 
funkci Auto Start/Stop přizpůsobit se 
různým dopravním situacím a v pří-
padě potřeby se chovat předvídavě.
Například v následujících situacích:
 Pokud je detekována situace, kdy 

je pravděpodobné, že doba za-
stavení bude velmi krátká, motor 
se automaticky nevypne. V závis-
losti na situaci se na ovládacím 
displeji zobrazí hlášení.

 Pokud je detekována situace, kdy 
by se vozidlo mělo okamžitě roz-
jet, vypnutý motor se nastartuje 
automaticky.

Tato funkce může být omezena, po-
kud jsou chybná navigační data, na-
příklad zastaralá nebo nedostupná.

Motor není vypínán automaticky.
Během automatického vypnutí mo-
toru se motor nastartuje.

Rozjezd

Bezpečnostní funkce

Omezení systému

Doplňková funkce Auto Start/ 
Stop

Manuální deaktivace/aktivace 
systému

Podstata
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 Stiskněte toto tlačítko.

Auto Start/Stop je také deaktivován 
v poloze volicí páky M.

Auto Start/Stop je také deaktivován 
v poloze jízdním režimu SPORT spí-
nače režimu Sport.

■ Obecně
Při automatickém vypnutí motoru 
může být vozidlo bezpečně zapar-
kováno, např. za účelem jeho opuš-
tění.
1 Stiskněte tlačítko start/stop.
 Stav připravenosti k jízdě je vy-

pnut.
 Je zapnut pohotovostní stav.
 Automaticky je zvolena poloha 

volicí páky P.

2 Zabrzděte parkovací brzdu.

V určitých situacích je funkce Auto 
Start/Stop automaticky vypnuta 
z bezpečnostních důvodů, například 
pokud je zjištěna nepřítomnost řidiče.

Auto Start/Stop nebude automaticky 
vypínat motor. Zobrazí se hlášení. 
Je možné pokračovat v jízdě. Ne-
chte systém zkontrolovat kterýmko-
liv autorizovaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo kterýmkoliv 
spolehlivým servisem.

Parkovací brzda slouží k tomu, aby 
se zabránilo popojetí vozidla, když 
je zaparkováno.

Použití tlačítka

Pomocí polohy volicí páky

Spínač režimu Sport

Parkování vozidla během automa-
tického vypnutí motoru

Automatická deaktivace

Obecně

Porucha

Parkovací brzda

Podstata

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nezajištěné vozidlo se může začít po-
hybovat a popojet. Hrozí nebezpečí 
nehody. Před opuštěním vozidla ho za-
jistěte, abyste zabránili popojetí.
Abyste zajistili, že je vozidlo zajištěno 
proti popojetí, dodržujte následující:

●Zabrzděte parkovací brzdu.

●Na stoupajícím nebo klesajícím sva-
hu otočte přední kola směrem k ob-
rubníku.

●Kromě toho zajistěte vozidlo na stou-
pajícím nebo klesajícím svahu napří-
klad podložením klínu pod kola.
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■ Obecně
Použití během jízdy slouží jako nou-
zová brzda.
Zatáhněte a držte spínač. Vozidlo 
prudce brzdí tak dlouho, dokud spí-
nač držíte.

Zobrazí se hlášení.
Pokud je vozidlo zabrzděno na při-
bližně 3 km/h, parkovací brzda je 
zabrzděna.

1 Zapněte stav připravenosti k jízdě.

2  Stiskněte tento spínač při 
sešlápnutí brzdového pedálu 
nebo zvolené poloze volicí páky 
P.

LED a indikátor zhasnou.
Parkovací brzda je uvolněna.

Parkovací brzda se automaticky 
uvolní při rozjezdu.
LED a indikátor zhasnou.

VÝSTRAHA
Děti nebo zvířata ve vozidle bez dozo-
ru mohou vozidlo uvést do pohybu 
a ohrozit sebe nebo ostatní účastníky 
silničního provozu, například následu-
jícími kroky:

●Stisknutím tlačítka start/stop.

●Uvolněte parkovací brzdu.

●Otevíráním a zavíráním dveří nebo 
oken.

●Volbou polohy volicí páky N.

●Ovládáním vybavení vozidla.

Hrozí nebezpečí nehody nebo zranění. 
Nenechávejte ve vozidle děti nebo zví-
řata bez dozoru. Když opouštíte vozi-
dlo, vezměte s sebou dálkové ovládání 
a zamkněte vozidlo.

Přehled

Parkovací brzda

Zabrzdění

Když je vozidlo zastaveno

Zatáhněte tento spínač.
Rozsvítí se LED.
Indikátor na přístrojové 
desce se rozsvítí červeně. 
Parkovací brzda je zabrz-
děna.

Když je vozidlo v pohybu

Indikátor na přístrojové 
desce se rozsvítí červeně, 
zní signál a brzdová světla 
svítí.

Uvolnění

Manuální uvolnění

Automatické uvolnění



151

3

3-1. OVLÁDÁNÍ

O
VLÁD

ÁN
Í

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Když parkovací brzda selže nebo 
má poruchu:
Po vystoupení vozidlo zajistěte, 
abyste zabránili popojetí, například 
pomocí klínu.

Abyste obnovili funkčnost parkovací 
brzdy po výpadku napájení:
1 Zapněte pohotovostní stav.

2  Zatáhněte tento spínač při 
sešlápnutí brzdového pedálu 
nebo zvolené poloze volicí páky 
P a pak ho stiskněte.

Tento postup může trvat několik 
sekund. Určité zvuky, které se vy-
skytnou, jsou normální.

Nesklápějte vnější zpětná zrcátka 
během jízdy nebo při ovládání smě-
rových světel nebo výstražných svě-
tel, abyste zajistili, že směrová 
světla na vnějších zpětných zrcát-
kách jsou dobře rozpoznatelné.

Zatlačte páčku za bod odporu.

Stiskněte páčku krátce nahoru nebo 
dolů.
Je možné nastavit trvání trojité 
signalizace odbočení.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Exterior lighting"

4 "One-touch turn signal"

5 Zvolte požadované nastavení.

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Stiskněte páčku až k bodu odporu 
a podržte ji tam tak dlouho, jak 
chcete signalizovat odbočení.

Porucha

Po výpadku napájení

Kontrolka již dále nesvítí, 
jakmile je parkovací brz-
da opět v provozu.

Směrové světlo

Směrové světlo ve vnějším 
zrcátku

Signalizace

Trojitá signalizace odbočení

Krátká signalizace odbočení
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Zatlačte páčku dopředu nebo ji za-
táhněte dozadu.

1 Zapnutí dálkových světlometů, 
šipka 1

Dálkové světlomety se rozsvítí, když 
jsou zapnuty tlumené světlomety.
2 Vypnutí dálkových světlometů/ 

blikání světlomety, šipka 2

Nepoužívejte stěrače na suchém 
čelním skle, jinak se lišty stěračů 
budou opotřebovávat nebo poško-
zovat rychleji.
Stěrače mohou být ovládány v po-
hotovostním stavu.

Zatlačte páčku nahoru, až je dosa-
ženo požadované polohy.
 Klidová poloha stěračů, poloha 0.
 Dešťový senzor, poloha 1.
 Normální rychlost stěračů, poloha 

2.
Když vozidlo stojí, stěrače se přepnou 
do přerušovaného chodu.

 Vysoká rychlost stěračů, poloha 
3.

Když vozidlo stojí, stěrače se přepnou 
na normální rychlost.

Pokud je jízda přerušena se zapnu-
tým systémem stěračů: Při obnove-
ní jízdy stěrače pokračují v činnosti 
na dříve nastavené úrovni.

Dálkové světlomety, blikání 
světlomety

Systém stěračů

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Pokud se stěrače začnou pohybovat, 
když jsou odklopeny od čelního skla, 
mohou zachytit části těla nebo může 
dojít k poškození vozidla. Hrozí nebez-
pečí poranění nebo zničení majetku. 
Ujistěte se, že je vozidlo vypnuto, když 
jsou stěrače odklopeny od čelního skla 
a že jsou stěrače při zapnutí v kontaktu 
s čelním sklem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud jsou stěrače přimrzlé k čelnímu 
sklu, jejich zapnutí může způsobit odtr-
žení lišt stěračů a přehřátí elektromoto-
ru stěračů. Hrozí nebezpečí poškození 
majetku. Před zapnutím stěračů 
odmrazte čelní sklo.

Zapnutí
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Zatlačte páčku dolů.
 Vypnutí: Zatlačte páčku dolů, až 

je dosaženo výchozí polohy.
 Jednorázové setření: Zatlačte 

páčku dolů z výchozí polohy.
Páčka se vrátí do výchozí polohy, když 
je uvolněna.

Dešťový senzor automaticky řídí chod 
stěračů v závislosti na intenzitě 
deště.

Senzor je namontován na čelním 
skle, přímo před zpětným zrcátkem.

Zatlačte páčku jednou nahoru z vý-
chozí polohy, šipka 1.
Stírání je zahájeno.
LED na páčce stěračů svítí.
Pokud mrzne, stírání se nemusí za-
hájit.

Zatlačte páčku dolů do výchozí po-
lohy.

Otáčejte vroubkovaným kolečkem, 
abyste nastavili citlivost dešťového 
senzoru.
Nahoru: Vysoká citlivost dešťového 
senzoru.
Dolů: Nízká citlivost dešťového sen-
zoru.

Vypnutí a jednorázové setření

Dešťový senzor

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
V automyčce se mohou stěrače nechtě-
ně začít pohybovat, pokud je aktivován 
dešťový senzor. Hrozí nebezpečí po-
škození majetku. V automyčkách deš-
ťový senzor deaktivujte.

Aktivace

Deaktivace

Nastavení citlivosti dešťového 
senzoru
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Zatáhněte za páčku.
Kapalina z nádržky kapaliny ostřiko-
vačů se nastříká na čelní sklo a stě-
rače se krátce uvedou v činnost.

Trysky ostřikovačů čelního skla jsou 
automaticky vyhřívány, když je za-
pnut pohotovostní režim.

Ve vyklopené poloze mohou být stě-
rače odklopeny z čelního skla.

To je nezbytné například při výměně 
lišt stěračů nebo jejich odklopení 
z čelního skla, když mrzne.

Ostřikovač čelního skla

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Při nízkých teplotách může kapalina 
ostřikovače zamrznout na čelním skle 
a omezit viditelnost. Hrozí nebezpečí 
nehod. Systémy ostřikovačů používej-
te pouze tehdy, pokud není možnost 
zamrznutí kapaliny ostřikovače. V pří-
padě potřeby použijte nemrznoucí ka-
palinu.

UPOZORNĚNÍ
Pokud je nádržka kapaliny ostřikovače 
prázdná, čerpadlo ostřikovače nemůže 
pracovat tak, jak bylo zamýšleno. Hro-
zí nebezpečí poškození majetku. Ne-
používejte systém ostřikovače, když je 
prázdná nádržka kapaliny ostřikovačů.

Čištění čelního skla

Trysky ostřikovačů čelního skla

Vyklopená poloha stěračů

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Pokud se stěrače začnou pohybovat, 
když jsou odklopeny od čelního skla, 
mohou zachytit části těla nebo může 
dojít k poškození vozidla. Hrozí nebez-
pečí poranění nebo zničení majetku. 
Ujistěte se, že je vozidlo vypnuto, když 
jsou stěrače odklopeny od čelního skla 
a že jsou stěrače při zapnutí v kontaktu 
s čelním sklem.

UPOZORNĚNÍ
Pokud jsou stěrače přimrzlé k čelnímu 
sklu, jejich zapnutí může způsobit odtr-
žení lišt stěračů a přehřátí elektromoto-
ru stěračů. Hrozí nebezpečí poškození 
majetku. Před zapnutím stěračů 
odmrazte čelní sklo.
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1 Zapněte pohotovostní stav.

2 Pohněte páčkou stěračů do nej-
nižší polohy a podržte ji tam, až 
se stěrače zastaví v téměř svislé 
poloze.

3 Zvedněte stěrače úplně mimo 
čelní sklo.

Po sklopení stěračů musí být systém 
stěračů znovu aktivován.
1 Sklopte stěrače úplně na čelní 

sklo.

2 Zapněte pohotovostní stav a sti- 
skněte páčku stěračů znovu dolů 
a podržte ji.

3 Stěrače se vrátí zpět do klidové 
polohy a budou znovu funkční.

Automatická převodovka kombinuje 
funkce automatické a, v případě po-
třeby, manuální změny převodových 
stupňů.

Poloha volicí páky pro veškerou 
normální jízdu. Všechny převodové 
stupně pro jízdu vpřed jsou voleny 
automaticky.

Polohu volicí páky R volte pouze 
tehdy, když je vozidlo zastaveno.

Vyklopení stěračů

Sklopení stěračů

Automatická převodovka

Podstata

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nezajištěné vozidlo se může začít po-
hybovat a popojet. Hrozí nebezpečí 
nehod. Před opuštěním vozidla ho za-
jistěte, abyste zabránili popojetí, napří-
klad zabrzděním parkovací brzdy.

Abyste zajistili, že je vozidlo zajištěno 
proti popojetí, dodržujte následující:

• Zabrzděte parkovací brzdu.

• Na stoupajícím nebo klesajícím sva-
hu otočte přední kola směrem k ob-
rubníku.

• Kromě toho zajistěte vozidlo na 
stoupajícím nebo klesajícím svahu 
například podložením klínu pod kola.

Polohy volicí páky

D poloha pro jízdu

R Couvání
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V poloze volicí páky N může být vo-
zidlo tlačeno nebo se může pohybo-
vat bez pohonu motorem, například 
v automyčkách, viz strana 157.

Poloha volicí páky například pro 
parkování vozidla. V poloze volicí 
páky P blokuje převodovka hnací 
kola.
Polohu volicí páky P volte pouze 
tehdy, když je vozidlo zastaveno.
■ Poloha P je zvolena automaticky
Poloha volicí páky P je automaticky 
zvolena v následujících situacích, 
například:
 Po vypnutí stavu připravenosti 

k jízdě, pokud je zvolena poloha 
volicí páky R, D nebo M.

 Po vypnutí pohotovostního stavu, 
pokud je zvolena poloha volicí 
páky N.

 Pokud je bezpečnostní pás řidiče 
rozepnut, dveře řidiče jsou ote-
vřeny a brzdový pedál není se-
šlápnutý, když vozidlo stojí a je 
zvolena poloha volicí páky D, M 
nebo R.

Mějte zabrzděno, dokud nebudete 
připraveni na rozjezd, jinak se vozi-
dlo bude pohybovat, když je zvolena 
poloha pro jízdu.

Volicí páka se přesune z polohy P 
do jiné polohy volicí páky pouze teh-
dy, pokud je zapnut stav připrave-
nosti k jízdě a brzdový pedál je 
sešlápnutý.
Nemusí být možné přesunout volicí 
páku z polohy P, dokud nebudou 
splněny všechny technické poža-
davky.

Zámek volicí páky brání následující-
mu nesprávnému ovládání:
 Neúmyslné posunutí volicí páky 

do polohy R.
 Neúmyslná změna volicí páky 

z polohy P na jinou polohu volicí 
páky.

1 Připoutejte se bezpečnostním 
pásem řidiče.

2 Stiskněte a držte toto tlačítko pro 
zrušení zámku volicí páky.

N Neutrál

P Parkování

Volba polohy volicí páky

Obecně

Provozní požadavky

Volba poloh volicí páky D, N, R
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3 Zatlačte krátce volicí páku v po-
žadovaném směru, případně 
překonejte bod odporu. Volicí 
páka se vrátí do střední polohy, 
když je uvolněna.

Stiskněte tlačítko P.

V některých situacích může být po-
třeba s vozidlem popojet na krátkou 
vzdálenost bez pohonu, například 
v automyčce, nebo ho odtlačit.

1 Zapněte stav připravenosti k jíz-
dě při stisknutí brzdy.

2 Pokud je to nezbytné, uvolněte 
parkovací brzdu.

3 Sešlápněte brzdový pedál.

4 Dotkněte se zámku volicí páky 
a zvolte polohu volicí páky N.

5 Vypněte stav připravenosti k jízdě.
Pohotovostní stav zůstane zapnutý a zob-
razí se hlášení vozidla.
S vozidlem je teď možno popojet.

Poloha volicí páky P je automaticky 
zvolena po přibližně 35 minutách.
V případě poruchy nemusí být mož-
né změnit polohu volicí páky.
V případě potřeby odemkněte za-
blokování převodovky elektronicky, 
viz strana 159.

Kick-down umožňuje dosáhnout 
maximálního výkonu.
Sešlápněte plynový pedál dolů, za 
běžnou polohu plného plynu; pocítí-
te odpor.

Volba polohy volicí páky P

Popojetí nebo odtlačení vozi-
dla

Obecně

Volba polohy volicí páky N

UPOZORNĚNÍ
Když je vypnut pohotovostní stav, je 
automaticky zvolena poloha volicí páky 
P. Hrozí nebezpečí poškození majetku. 
Nevypínejte pohotovostní stav v myč-
kách vozidel.

Kick-down
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Převodové stupně je možné v ma-
nuálním ovládání měnit ručně.

Zatlačte volicí páku mimo polohu 
volicí páky D doleva.
Převodový stupeň se objeví na pří-
strojové desce, například 1M.

 Pro přeřazení dolů: Zatlačte volicí 
páku dopředu.

 Pro přeřazení nahoru: Zatáhněte 
volicí páku dozadu.

Zatlačte volicí páku doprava.
Na přístrojové desce se zobrazí D.

Pádla řazení na volantu umožňují 
rychlé řazení převodových stupňů 
bez sejmutí rukou z volantu.

■ Řazení převodových stupňů
Řazení převodových stupňů je pro-
vedeno pouze při odpovídajících 
otáčkách motoru a rychlosti vozidla.

■ Krátkodobé manuální ovládání
Ovládáním pádla řazení v poloze 
volicí páky D způsobí, že se systém 
dočasně přepne na manuální ovlá-
dání.
Převodovka se vrátí do automatic-
kého ovládání z manuálního ovládá-
ní po určité době mírné jízdy bez 
akcelerace nebo přeřazování pádly 
řazení.
Přepnutí do automatického ovládání 
je možné následovně:
 Zatáhněte a podržte pravé pádlo 

řazení, až se na přístrojové desce 
zobrazí D.

 Kromě zatažení pravého pádla řa-
zení zatáhněte levé pádlo řazení.

■ Trvalé manuálního ovládání
Ovládáním pádla řazení v poloze 
volicí páky M způsobí, že se systém 
trvale přepne na manuální ovládání 
(režim).

Manuální ovládání

Podstata

Aktivace manuálního ovládání

Řazení převodových stupňů

Ukončení manuálního ovládání

Pádla řazení

Podstata

Obecně
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 Přeřazení nahoru: Zatáhněte pra-
vé pádlo řazení.

 Přeřazení dolů: Zatáhněte levé 
pádlo řazení.

 Přeřazení dolů na nejnižší možný 
převodový stupeň: Zatáhněte 
a podržte levé pádlo řazení.

Zvolený převodový stupeň se krátce 
objeví na přístrojové desce, násle-
dován aktuálně používaným převo-
dovým stupněm.

Odemkněte zablokování převodov-
ky elektronicky, abyste vozidlo do-
stali mimo nebezpečí.
Odemknutí je možné, pokud startér 
může protočit motor.

Před uvolněním zablokování převo-
dovky zabrzděte parkovací brzdu, 
abyste zabránili popojetí vozidla.

1 Zabrzděte brzdy a držte je zabrz-
děné.

2 Stiskněte tlačítko start/stop. Musí 
být slyšet, že startér zahájil pro-
táčení. Stiskněte a držte tlačítko 
start/stop.

3 Svou volnou rukou stiskněte tla-
čítko na volicí páce, šipka 1, za-
tlačte volicí páku do polohy volicí 
páky N a podržte ji tam, šipka N, 
až se na přístrojové desce zob-
razí poloha volicí páky N.

Zobrazí se hlášení.

4 Uvolněte tlačítko start/stop a voli-
cí páku.

5 Uvolněte brzdu, jakmile se star-
tér zastaví.

6 Manévrujte s vozidlem mimo ne-
bezpečí a zajistěte ho proti popo-
jetí.

Více informací naleznete v kapitole 
Startování roztažením a tažení, viz 
strana 366.

Řazení převodových stupňů

Zobrazení na přístrojové 
desce

Zobrazuje se poloha volicí 
páky, například P.

Odemknutí zablokování pře-
vodovky elektronicky

Obecně

Volba polohy volicí páky N

1

R

N
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Když jsou okolní podmínky suché, 
Launch Control umožňuje optimali-
zované zrychlení na povrchu vozov-
ky, který nabízí dostatek přilnavosti.

Použití Launch Control způsobuje 
předčasné opotřebení součástí, pro-
tože tato funkce vystavuje vozidlo 
velmi vysoké námaze a zatížení.
Nepoužívejte Launch Control, když 
je vozidlo v záběhu, viz strana 282.
Když se rozjíždíte s Launch Control, 
neotáčejte volantem.

Launch Control je k dispozici, když 
je motor na své provozní teplotě. 
Motor je na své provozní teplotě po 
nepřerušované jízdě na vzdálenost 
nejméně 10 km.

1 Zapněte stav připravenosti k jízdě.

2 Stiskněte tlačítko SPORT.
Na přístrojové desce se zobrazí SPORT, 
což signalizuje, že byl zvolen režim 
Sport.

3  Stiskněte toto tlačítko.

Na přístrojové desce se zobrazí TRAC-
TION a rozsvítí se indikátor vypnutí 
VSC.

4 Zvolte polohu volicí páky D.

5 Pevně sešlápněte brzdový pedál 
levou nohou.

6 Plně sešlápněte a držte plynový 
pedál v poloze kickdown.

Na přístrojové desce se zobrazí symbol 
praporku.
7 Otáčky motoru budou nastaveny 

pro rozjezd. Během 3 sekund 
uvolněte brzdový pedál.

Jakmile bylo Launch Control použi-
to, převodovka vyžaduje přibližně 
5 minut na to, aby vychladla, než 
může být Launch Control znovu po-
užito. Při opětovném použití se ovlá-
dání Launch Control přizpůsobí 
okolním podmínkám.

Pro podporu stability při jízdě co nej-
dříve znovu aktivujte systém řízení 
stability vozidla VSC.

Zkušený řidič může být v režimu 
VSC OFF schopen dosáhnout lep-
ších hodnot zrychlení.

Launch Control

Podstata

Obecně

Provozní požadavky

Rozjezd s Launch Control

Opětovné použití během jízdy

Po použití Launch Control

Omezení systému
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Spínač režimu Sport ovlivňuje jízdní 
dynamiku vozidla.

Ovlivněny jsou následující systémy, 
například:
 Vlastnosti motoru
 Automatická převodovka
 Adaptivní variabilní odpružení
 Řízení
 Zobrazení na přístrojové desce
 Tempomat

Když je zapnut stav připravenosti 
k jízdě, automaticky je zvolen režim 
NORMAL.

■ Podstata
Vyvážená konfigurace mezi dyna-
mickou a efektivní jízdou.

■ Podstata
Dynamická konfigurace pro větší agi-
litu s optimalizovaným odpružením.

■ Zapnutí

■ Podstata
V jízdním režimu SPORT INDIVI-
DUAL mohou být provedena indivi-
duální nastavení.

Spínač režimu Sport

Podstata

Obecně

Přehled

Zobrazení na přístrojové 
desce

Zvolený jízdní režim se 
zobrazí na přístrojové 
desce.

Jízdní režimy

Tlačítko ve vozidle

Tlačítko Jízdní 
režim

Konfigu-
race

SPORT SPORT Přizpůso-
bení

Jízdní režimy podrobně

NORMAL

SPORT

Stiskněte toto tlačítko.

SPORT INDIVIDUAL
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■ Konfigurace
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Configure SPORT INDIVIDUAL"

4 "Customise Settings"

5 Zvolte požadované nastavení.

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.
Resetování přizpůsobeného nasta-
vení do výchozího nastavení:
"Reset to SPORT STANDARD".

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Přístrojová deska je variabilní dis-
plej. Když je spínač režimu Sport 
použit k přepnutí jízdního režimu, 
zobrazení přístrojové desky se změ-
ní, aby odpovídalo režimu jízdy.

Změny zobrazení na přístrojové 
desce mohou být deaktivovány po-
mocí Toyota Supra Command.
Zobrazení na přístrojové desce se 
může někdy lišit od obrázků v této 
Příručce pro uživatele.

Zobrazení

Vybavení vozidla

Přístrojová deska

Podstata

Obecně
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1 Palivoměr S.168
2 Rychloměr
3 Otáčkoměr S.168

Stav spínače režimu Sport S.161
4 Čas S.169
5 Různá zobrazení S.163
6 Venkovní teplota S.169
7 Teplota chladicí kapaliny motoru 

S.169
8 Hlášení vozidla S.163

Dojezd S.177
9 Indikátor převodového stupně 

S.155
10Různá zobrazení S.163

Informace o nejvyšší dovolené 
rychlosti S.173

V určitých oblastech přístrojové 
desky mohou být zobrazeny různé 
asistenční systémy - například tem-
pomat. Zobrazení se může lišit v zá-
vislosti na vybavení a specifikacích 
pro danou zemi.

Zobrazení může být změněno pro 
sportovní režim.

Jízdní režim se přepne do sportov-
ního režimu.

Hlášení vozidla monitorují funkce 
vozidla a upozorňují na případné zá-
vady ve sledovaných systémech.

Hlášení vozidla se zobrazí jako 
kombinace indikátorů nebo výstraž-
ných kontrolek a textových zpráv na 
přístrojové desce a případně na pro-
jekčním displeji.
Textová zpráva zobrazená na ovlá-
dacím displeji je případně doplněna 
dodatečným akustickým signálem.

Přehled

Různá zobrazení

Zobrazení režimu Sport

Podstata

Přepnutí zobrazení

Stiskněte tlačítko sportov-
ního režimu, až se zobrazí 
SPORT.

Hlášení vozidla

Podstata

Obecně
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Stiskněte tlačítko na páčce směro-
vých světel.

Některá hlášení vozidla se zobrazují 
trvale a zůstávají zobrazena až do 
odstranění poruchy. Pokud se vy-
skytne několik poruch současně, 
zobrazují se hlášení postupně.
Hlášení mohou být skryta na přibliž-
ně 8 sekund. Pak se opět automa-
ticky zobrazí.

Některá hlášení vozidla jsou auto-
maticky skryta po přibližně 20 se- 
kundách. Hlášení vozidla zůstanou 
uložena a mohou být znovu zobra-
zena.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Vehicle messages"

4 Zvolte textové hlášení.

Textová hlášení a symboly na pří-
strojové desce vysvětlují význam 
hlášení vozidla a indikátorů a vý-
stražných kontrolek.

Další informace můžete vyvolat pro-
střednictvím hlášení vozidla, napří-
klad příčiny poruchy a jakékoliv 
požadované úkony.
Pokud je hlášení urgentní, doplňko-
vé textové hlášení se zobrazí na 
ovládacím displeji automaticky.
V závislosti na hlášení vozidla je 
možné zvolit další asistenci.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Vehicle messages"

4 Zvolte požadované textové hlá-
šení.

5 Zvolte požadované nastavení.

Určitá hlášení zobrazená během jíz-
dy se zobrazí znovu, když je stav 
připravenosti k jízdě vypnut.

Skrytí hlášení vozidla

Nepřetržité zobrazení

Dočasné zobrazení

Zobrazení hlášení vozidla 
uložených v paměti

Zobrazení

Hlášení vozidla

Zobrazí nebo uloží se ale-
spoň jedno hlášení vozi-
dla.

Textová hlášení

Doplňková textová hlášení

Hlášení zobrazená na konci jízdy
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Indikátory a výstražné kontrolky na 
přístrojové desce zobrazují stav ně-
kterých funkcí vozidla a signalizují 
jakékoliv poruchy ve sledovaných 
systémech.

Indikátory a výstražné kontrolky se 
mohou rozsvítit v různých kombina-
cích a barvách.
Když je zapnut stav připravenosti 
k jízdě, je zkontrolována funkčnost 
některých kontrolek a ty se krátce 
rozsvítí.

Indikátor a výstražné kont-
rolky

Podstata

Obecně

Červené kontrolky

Kontrolka bezpečnostního pásu

Bezpečnostní pás na stra-
ně řidiče není zapnutý. 
U některých specifikací 
pro danou zemi: Není za-
pnut bezpečnostní pás 
spolujezdce vpředu nebo 
jsou na sedadle spolu-
jezdce vpředu deteková-
ny předměty.
Zkontrolujte, zda je bez-
pečnostní pás řádně za-
pnutý.

Systém airbagů

Systém airbagů a přede-
pínač pásů mohou být 
vadné.
Nechte vozidlo ihned 
zkontrolovat kterýmkoliv 
autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, 
nebo kterýmkoliv spolehli-
vým servisem.

Parkovací brzda

Parkovací brzda je zabrz-
děna.
Uvolnění parkovací brzdy, 
viz strana 150.

Brzdový systém

Brzdový systém má poru-
chu. Jeďte mírnou rych-
lostí.
Nechte vozidlo ihned 
zkontrolovat kterýmkoliv 
autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, 
nebo kterýmkoliv spolehli-
vým servisem.



166 3-1. OVLÁDÁNÍ

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Žluté kontrolky

Protiblokovací brzdový systém 
ABS

Posilovač brzd může být 
vadný. Vyhněte se prud-
kému brzdění. Vezměte 
v úvahu, že brzdná dráha 
bude delší.
Nechte vozidlo ihned 
zkontrolovat kterýmkoliv 
autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, 
nebo kterýmkoliv spolehli-
vým servisem.

Systém řízení stability vozidla 
VSC

Pokud indikátor bliká: 
VSC reguluje akceleraci 
a brzdnou sílu. Vozidlo je 
stabilizováno. Snižte rych-
lost a přizpůsobte styl jíz-
dy silničním podmínkám.
Pokud indikátor svítí: VSC 
má poruchu.
Nechte systém ihned 
zkontrolovat kterýmkoliv 
autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, 
nebo kterýmkoliv spolehli-
vým servisem.
VSC, viz strana 229.

Systém řízení stability vozidla 
VSC je deaktivován nebo je akti-
vován trakční režim

VSC je deaktivováno, 
nebo je aktivován trakční 
režim.
VSC, viz strana 229 
a trakční režim, viz strana 
231.

Monitor tlaku pneumatik (TPM)

Indikátor svítí: Monitor tla-
ku pneumatik hlásí nízký 
tlak huštění pneumatik 
nebo defekt pneumatiky. 
Všimněte si informace 
v hlášení vozidla.
Indikátor bliká a pak 
souvisle svítí: Nelze de-
tekovat žádné defekty 
pneumatik nebo ztrátu tla-
ku v pneumatikách.
 Porucha způsobená 

systémy nebo zařízení-
mi se stejnou rádiovou 
frekvencí: Systém bude 
automaticky znovu akti-
vován po opuštění pole 
rušení.

 Je nasazeno kolo bez 
elektroniky kola TPM: 
Nechte vozidlo zkontro-
lovat v případě potřeby 
kterýmkoliv autorizova-
ným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo 
kterýmkoliv spolehlivým 
servisem.

 Porucha: Nechte sys-
tém zkontrolovat kte-
rýmkoliv autorizovaným 
prodejcem nebo servi-
sem Toyota, nebo kte-
rýmkoliv spolehlivým 
servisem.

Monitor tlaku pneumatik, 
viz strana 308.
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Systém řízení

Systém řízení může být 
vadný.
Nechte systém zkontrolo-
vat kterýmkoliv autorizo-
vaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo 
kterýmkoliv spolehlivým 
servisem.

Emise

Porucha motoru.
Nechte vozidlo zkontrolo-
vat kterýmkoliv autorizo-
vaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo 
kterýmkoliv spolehlivým 
servisem.
Zásuvka pro palubní diag- 
nostiku, viz strana 336.

Zadní mlhové světlo

Zadní mlhové světlo je za-
pnuto.
Zadní mlhové světlo, viz 
strana 190.

Zelené kontrolky

Směrové světlo

Jsou zapnuta směrová 
světla.
Pokud indikátor bliká 
mnohem rychleji než ob-
vykle, směrové světlo má 
poruchu.
Směrová světla, viz strana 
151.

Obrysová světla

Obrysová světla jsou za-
pnuta.
Obrysová světla/tlumené 
světlomety, viz strana 186.

Tlumené světlomety

Tlumené světlomety jsou 
zapnuty.
Obrysová světla/tlumené 
světlomety, viz strana 186.

Varování při opouštění jízdního 
pruhu

Pokud indikátor svítí: Sys-
tém je zapnut. Bylo zjiště-
no alespoň jedno značení 
jízdních pruhů a na ales-
poň jedné straně vozidla 
mohou být vydávána va-
rování.
Varování při opouštění 
jízdního pruhu, viz strana 
216.

Automatická dálková světla

Automatická dálková svět-
la jsou zapnuta.
Dálkové světlomety jsou 
zapnuty a vypnuty auto-
maticky v závislosti na do-
pravní situaci.
Automatická dálková svět-
la, viz strana 188.
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Zobrazuje se aktuální stav hladiny 
palivové nádrže.

Náklon vozidla může způsobit ko-
lísání zobrazení.
Poznámky k tankování, viz strana 
295.

Je velmi důležité, aby otáčky motoru 
nezasahovaly do červené výstraž-
né zóny. V této zóně se přeruší pří-
vod paliva, aby se ochránil motor.

V závislosti na vybavení indikátory 
řazení na otáčkoměru ukazují maxi-
mální bod přeřazení, při kterém lze 
dosáhnout co nejlepšího zrychlení.

Pokud je zvolen jízdní režim 
SPORT, zobrazí se indikátor řazení.

1 Zvolte SPORT použitím spínače 
sportovního režimu.

2 Aktivujte manuální režim převo-
dovky.

• Oranžové segmenty, které se po-
stupně rozsvěcují, indikují, kdy je 
potřeba přeřadit nahoru.

• Segmenty se rozsvítí červeně. 
Poslední bod, kdy přeřadit nahoru.

Když je dosaženo maximálních do-
volených otáček motoru, celé zobra-
zení bliká červeně a dodávka paliva 
je omezena, aby se ochránil motor.

Modré kontrolky

Dálkové světlomety

Dálkové světlomety jsou 
zapnuty.
Dálkové světlomety, viz 
strana 152.

Palivoměr

Podstata

Obecně

Zobrazení

Šipka vedle symbolu ben-
zínového čerpadla ukazu-
je, na které straně vozidla 
jsou dvířka palivové ná-
drže.

Otáčkoměr

Indikátory řazení

Podstata

Provozní požadavky

Zapnutí indikátoru řazení

Zobrazení
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Více informací, viz Klidový stav, po-
hotovostní stav a stav připravenosti 
k jízdě, viz strana 50.

Pokud teplota klesne na +3 °C nebo 
níže, zazní signál.
Zobrazí se hlášení.
Hrozí zvýšené riziko náledí.

Čas je zobrazen na přístrojové des-
ce. Nastavení času a formátu času, 
viz strana 68

Tato funkce zobrazuje aktuální 
servisní požadavky a související 
údržbové práce.

Po zapnutí stavu připravenosti k jíz-
dě se na přístrojové desce krátce 
zobrazí vzdálenost nebo doba zbý-
vající do další údržby.

Pohotovostní stav a stav při-
pravenosti k jízdě

OFF v otáčkoměru ukazu-
je, že stav připravenosti 
k jízdě je vypnut a je za-
pnut pohotovostní stav.

Písmena READY v otáč-
koměru ukazují, že funk-
ce Auto Start Stop je 
připravena pro automatic-
ké nastartování motoru.

Teplota chladicí kapaliny 
motoru

Zobrazení

 Když je teplota motoru 
nízká: Svítí pouze seg-
menty v rozsahu níz-
kých teplot. Jeďte při 
mírných otáčkách moto-
ru a mírnou rychlostí 
vozidla.

 Když je teplota motoru 
normální: Svítí všechny 
segmenty do rozsahu 
středních teplot.

 Když je teplota motoru 
vysoká: Svítí všechny 
segmenty do rozsahu 
vysokých teplot. Zobrazí 
se také výstražné hlá- 
šení.

Kontrola hladiny chladicí 
kapaliny, viz strana 332.

Venkovní teplota

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
I při teplotách nad +3 ° C může být 
zvýšené riziko vzniku náledí, napří-
klad na mostech nebo na zastíněných 
úsecích silnice. Hrozí nebezpečí ne-
hod. Při nízkých teplotách přizpůsobte 
styl jízdy povětrnostním podmínkám.

Čas

Servisní požadavky

Podstata

Obecně
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Podrobnější informace o rozsahu 
údržby je možné zobrazit na ovláda-
cím displeji.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Service requirements"
Zobrazí se základní postupy údržby 
a veškeré povinné prohlídky.
4 Zvolte některou položku pro zob-

razení podrobnějších informací.

Zadejte termíny pro povinné prohlíd-
ky vozidla.
Ujistěte se, že jsou ve vozidle správ-
ně nastaveny datum a čas.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Service requirements"

4 "Date:"

5 Zvolte požadované nastavení.

Systém doporučí nejefektivnější 
převodový stupeň pro aktuální jízdní 
situaci.

V závislosti na výbavě a specifika-
cích v dané zemi je indikátor zařa-
zené polohy aktivní v manuálním 
režimu automatické převodovky.

Na přístrojové desce se zobrazí in-
formace přeřazení nahoru nebo 
dolů.

Zobrazení

Podrobné informace o servisních 
požadavcích

Symboly

Symboly Popis

Aktuálně není nutný žád-
ný servis.

Údržba nebo vyžadovaná 
povinná prohlídka bude 
potřeba brzy.

Servis měl být vykonán.

Zadávání termínů

Indikátor zařazené polohy

Podstata

Obecně

Zobrazení

Příklad Popis

Je zařazen nejefektivněj-
ší převodový stupeň.

Přeřaďte na efektivnější 
převodový stupeň.
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Informace o nejvyšší dovolené rych-
losti zobrazuje aktuálně platnou 
nejvyšší dovolenou rychlost na pří-
strojové desce a případně na pro-
jekčním displeji.

Kamera umístěná poblíž zpětného 
zrcátka detekuje dopravní značky 
na okraji silnice a také různá znače-
ní nad silnicí.
Dopravní značky s doplňujícími poky-
ny, například omezeními při mokru, 
jsou brány v úvahu a porovnány 
s interními údaji vozidla. Dopravní 
značka a příslušné doplňkové in-
strukce jsou pak zobrazeny na pří-
strojové desce a případně na 
projekčním displeji, nebo jsou v zá-
vislosti na situaci ignorovány. Někte-
ré doplňkové značky jsou brány 
v úvahu při hodnocení nejvyšší do-
volené rychlosti, ale nejsou zobra-
zeny na přístrojové desce.
Systém používá informace uložené 
v navigačním systému pro zobraze-
ní příslušných nejvyšších dovole-
ných rychlostí na úsecích silnic bez 
dopravních značek.

Kamera je umístěna na přední stra-
ně zpětného zrcátka.
V této oblasti udržujte čelní sklo čis-
té a prázdné.

V závislosti na vybavení se informa-
ce o nejvyšší dovolené rychlosti 
zobrazují trvale na přístrojové desce 
nebo pomocí Toyota Supra 
Command.

Informace o nejvyšší dovo-
lené rychlosti

Informace o nejvyšší dovole-
né rychlosti

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
podmínek viditelnosti a dopravní situa-
ce. Hrozí nebezpečí nehod. Přizpůsob-
te styl jízdy dopravním podmínkám. 
Pozorujte dopravní situaci a aktivně za-
sáhněte, pokud to situace vyžaduje.

Přehled

Kamera

Zobrazení informace o nej-
vyšší dovolené rychlosti

Obecně
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1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Displays"

4 "Instrument cluster"

5 "Traffic signs"

Zobrazení bliká, pokud byla deteko-
vaná nejvyšší dovolená rychlost 
překročena

V závislosti na verzi výbavy může 
být také zobrazen další symbol s in-
formacemi o vzdálenosti, který uka-
zuje změnu nejvyšší dovolené 
rychlosti před vámi. V závislosti na 
vybavení se může také zobrazit do-
časná nejvyšší dovolená rychlost; 
například v případě práce na silnici 
nebo systémů řízení provozu.

Dočasné limity nejvyšší dovolené 
rychlosti mohou být zobrazeny pou-
ze tehdy, pokud jsou zvoleny násle-
dující služby v nabídce ochrany dat, 
viz strana 71, pro navigační systém.
 "Map update"

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Displays"
4 "Instrument cluster"
5 Zvolte požadované nastavení:
 "Warning when speeding": Akti-

vace nebo deaktivace blikání 
zobrazení Informace o nejvyšší 
dovolené rychlosti na přístrojové 
desce a projekčním displeji, když 
je aktuálně platná nejvyšší dovo-
lená rychlost překročena.

 "Show speeding": Nejvyšší dovo-
lená rychlost detekovaná pomocí 
Informace o nejvyšší dovolené 
rychlosti je označena značkou 
v rychloměru na přístrojové desce.

V některých situacích může být 
funkčnost omezena nebo se může 
zobrazit nesprávná informace, na-
příklad:
 V husté mlze, vlhkém prostředí 

nebo sněhu.
 Pokud jsou značky zcela nebo 

částečně zakryty objekty, samo-
lepkami nebo barvou.

Zobrazení pomocí Toyota Supra 
Command:

Zobrazení

Informace o nejvyšší dovolené 
rychlosti

Platná nejvyšší dovolená 
rychlost

V závislosti na vybavení 
vozidla nemusí být Infor-
mace o nejvyšší dovolené 
rychlosti dostupné.

Informace o nejvyšší dovolené 
rychlosti s výhledem

Nastavení

Omezení systému
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 Pokud je vozidlo příliš blízko vozi-
dla před ním.

 V případě jasného světla v proti-
směru nebo silných odrazů.

 Když je oblast čelního skla před 
zpětným zrcátkem pokryta kon-
denzací, nečistotami, nálepkami, 
štítky atd.

 Pokud je kamera přehřátá v dů-
sledku příliš vysokých teplot 
a byla dočasně deaktivována.

 V důsledku nesprávné detekce 
kamerou.

 Pokud jsou nejvyšší dovolené 
rychlosti uložené v navigačním 
systému nebo údaje o silnicích 
nesprávné.

 V případě nejvyšších dovolených 
rychlostí, které závisí na denní 
době nebo dni v týdnu.

 V oblastech, které nejsou pokryty 
navigačním systémem.

 Pokud se vyskytnou nesrovnalos-
ti v navigaci, například kvůli změ-
nám uspořádání silnic.

 V případě elektronických silnič-
ních značek.

 Při předjíždění autobusů nebo 
nákladních automobilů se samo-
lepkami dopravních značek.

 Pokud dopravní značky neodpo-
vídají normě.

 Pokud jsou detekovány značky, 
které se vztahují na souběžnou 
silnici.

 V případě značek specifických 
pro danou zemi nebo uspořádání 
silnic.

 Během kalibrace kamery ihned 
po dodání vozidla.

Informace o nejvyšší dovolené rych-
losti zobrazují aktuálně platnou 
nejvyšší dovolenou rychlost na pří-
strojové desce a projekčním displeji, 
jakož i doplňkové tabulky, například 
za mokra.

Kamera v oblasti vnitřního zpětného 
zrcátka detekuje dopravní značky 
na okraji silnice a také různá znače-
ní nad silnicí.
Dopravní značky s doplňujícími poky-
ny, například omezeními při mokrém 
počasí, jsou brány v úvahu a mají 
vztah k informacím ve vozidle, na-
příklad signál stěrače čelního skla. 
Dopravní značka a odpovídající do-
plňkové tabulky jsou pak zobrazeny 
na přístrojové desce a případně na 
projekčním displeji, nebo jsou v zá-
vislosti na situaci ignorovány. Někte-
ré doplňkové tabulky jsou brány 
v úvahu při hodnocení nejvyšší do-
volené rychlosti, ale nejsou zobraze-
ny na přístrojové desce.
Systém považuje informace uložené 
v navigačním systému jako platné 
a zobrazí také nejvyšší dovolené 
rychlosti přítomné na neoznačených 
úsecích silnic.

Informace o nejvyšší dovo-
lené rychlosti se zobrazením 
zákazu předjíždění

Informace o nejvyšší dovole-
né rychlosti

Podstata

Obecně
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Značky zákazu předjíždění a konce 
zákazu, které jsou detekovány ka-
merou, jsou označeny odpovídající-
mi symboly na přístrojové desce 
a případně na projekčním displeji.

Systém bere v úvahu zákazy před-
jíždění a konce zákazů, které jsou 
označeny pomocí značek.
V následujících situacích se nezob-
razí nic:
 V zemích, kde jsou zákazy před-

jíždění primárně znázorněny vo-
dorovným značením na silnici.

 Na trasách bez značek.
 V případě železničních přejezdů, 

značení jízdních pruhů a jiných 
situací, které označují zákaz 
předjíždění, ale které nejsou 
označeny tak, aby byly účinné.

V závislosti na verzi výbavy může 
být také zobrazen další symbol s in-
formacemi o vzdálenosti, který uka-
zuje konec zákazu předjíždění.

Kamera je umístěna na přední stra-
ně zpětného zrcátka.
Udržujte čelní sklo čisté a průhledné 
v oblasti před zpětným zrcátkem.

V závislosti na vybavení se informa-
ce o nejvyšší dovolené rychlosti 
zobrazují trvale na přístrojové desce 
nebo pomocí Toyota Supra 
Command.

1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Displays"

4 "Instrument cluster"

5 "Traffic signs"

Zobrazení zákazu předjíždění

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
podmínek viditelnosti a dopravní situa-
ce. Hrozí nebezpečí nehod. Přizpůsob-
te styl jízdy dopravním podmínkám. 
Pozorujte dopravní situaci a aktivně za-
sáhněte, pokud to situace vyžaduje.

Přehled

Kamera

Zobrazení informace o nej-
vyšší dovolené rychlosti

Obecně

Zobrazení  pomocí Toyota Supra 
Command:
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V závislosti na výbavě pro danou 
zemi se spolu s informací o nejvyšší 
dovolené rychlosti zobrazí další 
značky a zákazy předjíždění.
V závislosti na verzi výbavy může 
být také zobrazen další symbol s in-
formacemi o vzdálenosti, který uka-
zuje změnu nejvyšší dovolené 
rychlosti před vámi. V závislosti na 
vybavení se může také zobrazit do-
časná nejvyšší dovolená rychlost; 
například v případě práce na silnici 
nebo systémů řízení provozu.

Zobrazení bliká, pokud byla deteko-
vaná nejvyšší dovolená rychlost 
překročena

Zobrazení

Obecně

Informace o nejvyšší dovolené 
rychlosti

Platná nejvyšší dovolená 
rychlost

Informace o nejvyšší do-
volené rychlosti nedo- 
stupná

Zobrazení zákazu předjíždění

Zákaz předjíždění

Konec zákazu předjíždění

Doplňkové tabulky

Symboly Popis

Nejvyšší dovolená rych-
lost s časovým omezením

Nejvyšší dovolená rych-
lost platná pouze za 
mokra

Nejvyšší dovolená rych-
lost platná pouze při 
sněhu

Nejvyšší dovolená rych-
lost platná pouze při mlze

Nejvyšší dovolená rych-
lost platná pro výjezd 
vlevo

Nejvyšší dovolená rych-
lost platná pro výjezd 
vpravo

Nejvyšší dovolená rych-
lost s nezjištěným doplň-
kovým značením
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Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Displays"

4 "Instrument cluster"
5 Zvolte požadované nastavení:
 "Warning when speeding": Akti-

vace nebo deaktivace blikání 
zobrazení Informace o nejvyšší 
dovolené rychlosti na přístrojové 
desce a projekčním displeji, když 
je aktuálně platná nejvyšší dovo-
lená rychlost překročena.

 "Show speeding": Nejvyšší dovo-
lená rychlost detekovaná pomocí 
Informace o nejvyšší dovolené 
rychlosti je označena značkou 
v rychloměru na přístrojové desce.

Funkce může být omezena a může 
zobrazit nesprávné informace v ná-
sledujících situacích, například:
 V husté mlze, vlhkém prostředí 

nebo sněhu.
 Pokud jsou značky zcela nebo 

částečně zakryty objekty, samo-
lepkami nebo barvou.

 Pokud je vozidlo příliš blízko vozi-
dla před ním.

 V případě jasného světla v proti-
směru nebo silných odrazů.

 Když je čelní sklo před zpětným 
zrcátkem pokryto kondenzací, 
nečistotami, nálepkami atd.

 Pokud je kamera přehřátá v dů-
sledku příliš vysokých teplot 
a byla dočasně deaktivována.

 V důsledku nesprávné detekce 
kamerou.

 Pokud jsou nejvyšší dovolené 
rychlosti uložené v navigačním 
systému nebo údaje o silnicích 
nesprávné.

 V případě nejvyšších dovolených 
rychlostí, které závisí na denní 
době nebo dni v týdnu.

 V oblastech, které nejsou pokryty 
navigačním systémem.

 Pokud existují odchylky ve vztahu 
k navigaci, například kvůli změ-
nám směrování silnic.

 V případě elektronických silničních 
značek.

 Při předjíždění autobusů nebo 
nákladních automobilů se samo-
lepkami dopravních značek.

 Pokud dopravní značky neodpo-
vídají normě.

 Pokud jsou detekovány značky, 
které se vztahují na souběžnou 
silnici.

 V případě značek specifických 
pro danou zemi nebo uspořádání 
silnic.

 Během kalibrace kamery ihned 
po dodání vozidla.

Nastavení

Omezení systému
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Zobrazení je možno v případě potře-
by ovládat.
 Zdroj zábavy
 Aktuální zdroj audia
 Seznamu posledních hovorů
Na ovládacím displeji se otevře pří-
slušné menu.

Zobrazené položky se mohou lišit 
v závislosti na specifikacích vozidla.

Palubní počítač zobrazuje na přístro-
jové desce různá data týkající se vo-
zidla, například průměrné hodnoty.

Stiskněte tlačítko na páčce směro-
vých světel.
Informace se zobrazí na přístrojové 
desce. Pro zobrazení dalších infor-
mací stiskněte tlačítko opakovaně.

Použitím palubního počítače je mož-
né zobrazit následující informace:
• Celkové a denní počítadlo kilo-

metrů
• Aktuální dojezd
• Zobrazení spotřeby
• Průměrná spotřeba a průměrná 

rychlost

Výběrové seznamy

Podstata

Zobrazení

Zobrazení a použití seznamu

Tlačítko Funkce

Přepnutí zdroje zábavy.
Stiskněte tlačítko znovu, 
abyste zavřeli aktuálně 
zobrazený seznam.

Zobrazení seznamu po-
sledních hovorů.

Otáčejte vroubkovaným 
kolečkem: Volba zdroj zá-
bavy nebo položky v se-
znamu.
Stiskněte vroubkované 
kolečko, abyste potvrdili 
nastavení.
Naposledy zobrazený se-
znam lze znovu zobrazit 
otočením vroubkovaného 
kolečka na volantu.

Palubní počítač na přístro- 
jové desce

Podstata

Vyvolání informací

Přehled informací
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Je možné zvolit, zda lze některé po-
ložky informací z palubního počíta-
če vyvolat na přístrojové desce:
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Displays"

4 "Instrument cluster"

5 "On-board computer"

6 Zvolte požadované nastavení.

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

■ Zobrazení/resetování kilometrů

• Podržte knoflík stisknutý, abyste 
vynulovali denní vzdálenost.

■ Zobrazení

■ Podstata
Dojezd ukazuje, jakou vzdálenost 
můžete ujet s aktuálním množstvím 
paliva v nádrži.

■ Obecně
Odhadovaný dojezd se zbývajícím 
palivem v nádrži je trvale zobrazen 
na přístrojové desce.
Pokud je hodnota zbývajícího dojez-
du nízká, krátce se zobrazí hlášení. 
Pokud je použit dynamický styl jízdy, 
například rychlé zatáčení, není vždy 
zajištěna funkce motoru.
Pokud dojezd klesne pod přibližně 
50 km, hlášení bude zobrazeno ne-
přetržitě.

■ Bezpečnostní pokyny

Volba informací pro palubní 
počítač

Podrobné informace

Záznam celkového a denního po-
čítadla kilometrů

• Stiskněte knoflík, abyste 
zobrazili denní vzdále-
nost.

Když je vypnut stav připra-
venosti k jízdě, zobrazí se 
celková vzdálenost (ODO) 
a denní vzdálenost 
(TRIP).

Aktuální dojezd

UPOZORNĚNÍ
Pokud dojezd klesne pod 50 km, do 
motoru nemusí být dodáváno dosta-
tečné množství paliva. Funkce motoru 
není nadále zajištěna. Hrozí nebezpečí 
poškození majetku. Natankujte včas.
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■ Zobrazení

■ Podstata
Aktuální spotřeba signalizuje, kolik 
paliva se právě spotřebovává. Je 
možné kontrolovat hospodárnost 
a ekologickou kompatibilitu vašeho 
stylu jízdy.

■ Obecně
Aktuální spotřeba paliva je zobraze-
na na přístrojové desce jako posuv-
ný graf.

■ Zobrazení

■ Obecně
Průměrná rychlost a průměrná spo-
třeba jsou vypočítány pro ujetou 
vzdálenost od posledního resetová-
ní palubního počítače.
Výpočet průměrné rychlosti nebere 
v úvahu žádné doby klidu, kdy byl 
motor vypnut ručně.

■ Resetování průměrných hodnot

Stiskněte a držte tlačítko na páčce 
směrových světel.

■ Zobrazení

Zobrazení spotřeby

Průměrná rychlost a průměrná 
spotřeba
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Palubní počítač zobrazuje na ovláda-
cím displeji různá data týkající se vo- 
zidla, například průměrné hodnoty.

Na ovládacím displeji jsou k dispozi-
ci dva typy palubního počítače:
• "On-board computer": Zobrazují 

se průměrné hodnoty, například 
spotřeba. Hodnoty mohou být re-
setovány individuálně.

• "Trip computer": Hodnoty posky-
tují přehled o jednotlivé trase 
a mohou být vynulovány tak čas-
to, jak je potřeba.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "Driving information"
3 "On-board computer" nebo "Trip 

computer"

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "Driving information"
3 "On-board computer"
4 "Consumption" nebo "Speed"
5 "OK"

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "Driving information"
3 "Trip computer"
4 V případě potřeby nakloňte ovla-

dač doleva.
• "Reset": Všechny hodnoty 

jsou resetovány.
•  "Reset automatically": Všech-

ny hodnoty jsou resetovány, po-
kud vozidlo stojí v klidu přibližně 
4 hodiny.

5 V případě potřeby "OK".

V závislosti na specifikacích vozidla 
se může aktuální výkon a krouticí 
moment zobrazit na ovládacím dis-
pleji.

Zobrazuje se následující položka.
 Krouticí moment
 Výkon

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "Sport displays"

Palubní počítač na ovláda-
cím displeji

Podstata

Obecně

Vyvolání On-board computer 
nebo Trip computer

Resetování On-board com-
puter

Resetování Trip computer

Sportovní zobrazení

Podstata

Zobrazení na ovládacím dis-
pleji

Přehled

Zobrazení
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Je možné nastavit nejvyšší dovole-
nou rychlost, při jejíž dosažení se 
spustí varování.

Varování se opakuje, pokud rychlost 
vozidla opět překročí nastavenou 
nejvyšší dovolenou rychlost poté, co 
klesne o 5 km/h.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Speed warning"

4 "Warning at:"

5 Otáčejte ovladačem, až se zob-
razí požadovaná rychlost.

6 Stiskněte ovladač.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Speed warning"

4 "Speed warning"

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "Vehicle settings"
3 "Speed warning"
4 "Select current speed"

Je možné ukázat stav některých sys-
témů a provádět na nich činnosti.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "Vehicle status"

• "Tyre Pressure Monitor": Stav 
monitoru tlaku pneumatik, viz 
strana 308.

• "Engine oil level": Elektro-
nické měření oleje, viz strana 
328.

• "Vehicle messages": Hlášení 
vozidla jsou uložena na pozadí 
a mohou být zobrazena na ovlá-
dacím displeji. Zobrazení ulože-
ných hlášení vozidla, viz strana 
164.

• "Service requirements": 
Zobrazení servisních požadavků, 
viz strana 169.

• "Remote maintenance call": 
Volání vzdálené údržby

Rychlostní výstraha

Podstata

Obecně

Seřízení rychlostní výstrahy

Aktivace/deaktivace rychlost-
ní výstrahy

Nastavení aktuální rychlosti 
jako rychlostní výstrahy

Stav vozidla

Obecně

Vyvolání stavu vozidla

Přehled informací
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*: je-li ve výbavě

Systém promítá důležité informace, 
například rychlost, do zorného pole 
řidiče.
Řidič tyto informace může vnímat 
bez nutnosti odvrátit pozornost od 
silnice.

Postupujte podle instrukcí o čistění 
projekčního displeje, viz strana 376.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Displays"

4 "Head-up display"

5 "Head-up display"

Na projekčním displeji se zobrazují 
následující informace:
 Rychlost
 Navigační pokyny
 Hlášení vozidla
 Výběrový seznam na přístrojové 

desce
 Asistenční jízdní systémy
Některé z těchto informací se zobra-
zí pouze krátce, v případě potřeby.

Na projekčním displeji jsou k dispo-
zici různé pohledy.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Displays"

4 "Head-up display"

5 Zvolte požadované nastavení.

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Projekční displej*

Podstata

Obecně

Přehled

Zapnutí/vypnutí

Zobrazení

Přehled

Volba pohledu
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Jas se automaticky přizpůsobí okol-
nímu světlu.
Základní nastavení může být seříze-
no manuálně.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"
3 "Displays"
4 "Head-up display"

5 "Brightness"
6 Otáčejte ovladačem, až je dosa-

ženo požadovaného jasu.
7 Stiskněte ovladač.
Jas projekčního displeje je možné 
seřídit také pomocí osvětlení pří-
strojů, pokud jsou zapnuty tlumené 
světlomety.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "System settings"
3 "Displays"
4 "Head-up display"
5 "Height"
6 Otáčejte ovladačem, až je dosa-

ženo požadované výšky.
7 Stiskněte ovladač.
Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.
Výška projekčního displeje může 
být také uložena pomocí funkce pa-
měti, viz strana 114.

Pohled projekčního displeje může 
být natočen.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Displays"

4 "Head-up display"

5 "Rotation"

6 Otáčejte ovladačem, až je dosa-
ženo požadovaného nastavení.

7 Stiskněte ovladač.

Viditelnost zobrazení projekčního 
displeje může být ovlivněna násle-
dujícím:
 Poloha sedadla
 Předměty umístěné na krytu pro-

jekčního displeje
 Sluneční brýle s určitými polari-

začními filtry
 Mokrá silnice
 Nepříznivé světelné podmínky.
Pokud je obraz zkreslený, nechte 
výchozí nastavení zkontrolovat kte-
rýmkoliv autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, nebo kterým-
koliv spolehlivým servisem.

Seřízení jasu

Seřízení výšky

Seřízení natočení

Viditelnost zobrazení
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Čelní sklo je nedílnou součástí sys-
tému.
Tvar čelního skla umožňuje promí-
tání ostrého obrazu.
Fólie na čelním skle zabraňuje dvo-
jitému obrazu.
Proto, pokud je třeba vyměnit speci-
ální čelní sklo, důrazně doporučuje-
me, aby výměnu provedl kterýkoliv 
autorizovaný prodejce nebo servis 
Toyota, nebo kterýkoliv spolehlivý 
servis.

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Speciální čelní sklo Světla

Vybavení vozidla
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Spínač světel je umístěn vedle vo-
lantu.

V závislosti na okolním jasu systém 
automaticky zapne nebo vypne tlu-
mené světlomety, například v tune-
lu, za soumraku a při dešti nebo 
sněžení.

Světlomety se mohou rozsvítit také 
při nízkém slunci a modré obloze.
Pokud jsou zapnuty tlumené světlo-
mety manuálně, automatické ovlá-
dání světel je deaktivováno.

LED na tlačítku svítí.

Automatické ovládání světel nena-
hrazuje váš vlastní úsudek pro po-
souzení světelných podmínek.
Senzory například nejsou schopny 
rozpoznat mlhu nebo mlhavé poča-
sí. V takových situacích zapněte 
světla manuálně.

Přehled

Spínač ve vozidle

Symbol Funkce

Zadní mlhové světlo

Vypnutá světla
Světla pro denní svícení

Obrysová světla

Automatické ovládání 
světel

Funkce adaptivních světel

Tlumené světlomety

Osvětlení přístrojů

Parkovací světlo, pravé

Parkovací světlo, levé

Automatické ovládání světel

Podstata

Obecně

Aktivace

Stiskněte toto tlačítko na 
spínači světel.

Když jsou zapnuty tlume-
né světlomety, rozsvítí se 
indikátor na přístrojové 
desce.

Omezení systému
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Pokud jsou dveře řidiče otevřeny, 
když je stav připravenosti k jízdě vy-
pnutý, vnější světla se po daném 
čase automaticky vypnou.

Obrysová světla lze zapnout pouze 
při nízkých rychlostech.

Vozidlo je osvětleno kolem dokola.
Nenechávejte rozsvícená obrysová 
světla po delší dobu, protože by se 
mohl vybít akumulátor vozidla a ne-
bude již možné zapnout stav připra-
venosti k jízdě.

Po zapnutí stavu připravenosti k jíz-
dě je aktivováno automatické ovlá-
dání světel.

Tlumené světlomety svítí, pokud je 
zapnut stav připravenosti k jízdě.

Pro zapnutí tlumených světlometů, 
jakmile je zapnut pohotovostní re-
žim, stiskněte tlačítko znovu.

V závislosti na specifikacích pro da-
nou zemi se mohou tlumené světlo-
mety vypnout při nízké rychlosti.
V závislosti na okolních podmínkách 
nemusí být možné tlumené světlo-
mety vypnout.

Když vozidlo parkujete, je možné 
zapnout parkovací světlo na jedné 
straně.

Obrysová světla, tlumené 
světlomety a parkovací 
světlo

Obecně

Obrysová světla

Obecně

Zapnutí

Stiskněte toto tlačítko na 
spínači světel.

Indikátor na přístrojové 
desce se rozsvítí.

Vypnutí

Stiskněte toto tlačítko na 
spínači světel nebo za-
pněte stav připravenosti 
k jízdě.

Tlumené světlomety

Zapnutí

Stiskněte toto tlačítko na 
spínači světel.

Indikátor na přístrojové 
desce se rozsvítí.

Vypnutí

Stiskněte toto tlačítko na 
spínači světel.

Parkovací světla

Tlačítko Funkce

Zapnutí/vypnutí 
parkovacího světla, 
pravé

Zapnutí/vypnutí 
parkovacího světla, 
levé
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Vypnutí parkovacích světel:

V závislosti na verzi výbavy je mož-
né individuálně nastavit vnější 
osvětlení vozidla.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Exterior lighting"

4 Zvolte požadované nastavení:
 "Welcome lights"
Na omezenou dobu jsou zapnuty indivi-
duální funkce osvětlení.

Pokud jsou dálkové světlomety akti-
vovány po vypnutí stavu připrave-
nosti k jízdě, tlumené světlomety 
zůstanou po určitou dobu rozsví-
cené.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Exterior lighting"

4 "Home lights"

5 Zvolte požadované nastavení.

Světla pro denní svícení svítí, pokud 
je zapnut stav připravenosti k jízdě.

V některých zemích jsou světla pro 
denní svícení povinná, v takovém 
případě nelze světla pro denní sví-
cení deaktivovat.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Exterior lighting"

4 "Daytime driving lights"

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Variabilní distribuce světla umožňu-
je ještě lepší osvětlení vozovky.

Stiskněte toto tlačítko na 
spínači světel nebo zapně-
te stav připravenosti 
k jízdě.

Uvítací světla a funkce zpož-
děného zhasnutí světlometů

Uvítací světla

Obecně

Aktivace/deaktivace

Funkce zpožděného zhasnutí 
světlometů

Obecně

Nastavení prodlevy

Světla pro denní svícení

Obecně

Aktivace/deaktivace

Variabilní distribuce světla

Podstata
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Distribuce světla se automaticky při-
způsobí rychlosti.
Pokud výbava zahrnuje navigační 
systém, distribuce světla se auto-
maticky přizpůsobí v závislosti na 
navigačních datech a rychlosti

Oblast osvětlená tlumenými světlo-
mety je rozšířena do stran.

Dosah tlumených světlometů se 
zvětší.

V ostrých zatáčkách až do specifiko-
vané rychlosti, například v serpenti-
nách nebo při odbočování, se 
přidává zatáčecí světlo, aby osvětli-
lo vnitřní oblast zatáčky.
Zatáčecí světlo je aktivováno auto-
maticky v závislosti na úhlu natoče-
ní volantu nebo použití směrových 
světel.
Zatáčecí světlo může být aktivováno 
automaticky při couvání, bez ohledu 
na úhel natočení volantu.

Automatická dálková světla včas 
detekují ostatní účastníky silničního 
provozu a aktivují nebo deaktivují 
dálková světla v závislosti na do-
pravní situaci.

Automatická dálková světla zajišťují, 
že dálkové světlomety se rozsvítí, 
když to dovolí dopravní situace. Dál-
kové světlomety se nezapnou pomocí 
systému při nízkých rychlostech.
Systém reaguje na světla z proti-
směru a provozu před vámi, a na 
okolní osvětlení, například v zasta-
věných oblastech.
Dálkové světlomety mohou být kdy-
koliv zapnuty a vypnuty manuálně.
Pokud je vozidlo vybaveno automa-
tickými dálkovými světly s funkcí 
bránící oslnění, dálkové světlomety 
nejsou vypnuty v případě protijedou-
cích vozidel nebo vozidel jedoucích 
před vámi; místo toho systém mas-
kuje ty oblasti paprsku, které by ji-
nak oslňovaly protijedoucí dopravu 
nebo dopravu před vámi. V tom pří-
padě bude modrý indikátor dále sví-
tit.
Pokud jsou světlomety přepnuty na 
opačnou stranu dopravy, viz strana 
190, mohou automatická dálková 
světla fungovat pouze v omezeném 
rozsahu.

Obecně

Osvětlení ve městě

Osvětlení na dálnici

Zatáčecí světlo

Automatická dálková světla

Podstata

Obecně
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1 Stiskněte tlačítko  na spí-
nači světel.

LED na tlačítku svítí.
2 Stiskněte tlačítko na páčce smě-

rových světel.

Systém automaticky přepíná mezi 
tlumenými a dálkovými světlomety.

Pokud je jízda přerušena s aktivova-
nými automatickými dálkovými svět-
ly: Při obnovení jízdy zůstanou 
automatická dálková světla aktivo-
vána.
Automatická dálková světla jsou 
deaktivována zapnutím a vypnutím 
dálkových světel manuálně, viz stra-
na 152.
Pro opětovnou aktivaci automatic-
kých dálkových světel stiskněte tla-
čítko na páčce směrových světel.

Stiskněte tlačítko na páčce směro-
vých světel.

Automatická dálková světla nemo-
hou nahradit vlastní úsudek řidiče 
při používání dálkových světlometů. 
Proto, pokud to situace vyžaduje, 
aktivujte tlumené světlomety manu-
álně.
V následujících situacích nebude 
systém fungovat nebo bude jeho 
činnost narušena a může být vyža-
dován váš zásah:
 V extrémně nepříznivých povětr-

nostních podmínkách, jako je 
mlha nebo hustý déšť.

 Když jsou detekováni špatně 
osvětlení účastníci silničního pro-
vozu, jako jsou chodci, cyklisté 
nebo jezdci na koních nebo kočá-
ry, a když jsou v blízkosti silnice 
vlaky nebo lodě, nebo když silnici 
přechází zvířata.

Aktivace

Když jsou zapnuty tlume-
né světlomety, rozsvítí se 
indikátor na přístrojové 
desce.

Pokud jsou zapnuta dálko-
vá světla pomocí systému, 
na přístrojové desce se 
rozsvítí modrý indikátor.

Deaktivace

Omezení systému
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 V úzkých zatáčkách, na strmých 
vrcholech kopce nebo v klesá-
ních, kde dochází ke křížení do-
pravy, nebo pokud je zakryt 
výhled na protijedoucí vozidla na 
dálnici.

 Ve špatně osvětlených městech 
nebo tam, kde jsou vysoce reflex-
ní značky.

 Pokud je oblast čelního skla před 
zpětným zrcátkem pokryta kon-
denzací, nečistotami, nálepkami, 
štítky atd.

Před zapnutím zadního mlhového 
světla musí být zapnuty tlumené 
světlomety.

Pokud je aktivováno automatické 
ovládání světel, viz strana 185, při 
zapnutí zadního mlhového světla se 
automaticky rozsvítí tlumené světlo-
mety.

Při jízdě v zemích, kde vozidla jedou 
na opačné straně silnice, než je 
země registrace vozidla, budete mu-
set zabránit tomu, aby světlomety 
oslňovaly protijedoucí vozidla.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Exterior lighting"

4 "Right-hand/left-hand traffic"

5 Zvolte požadované nastavení.

Automatická dálková světla mohou 
fungovat pouze v omezeném roz- 
sahu.
Dostupnost adaptivních světelných 
funkcí může být omezena.

Mlhová světla

Zadní mlhové světlo

Provozní požadavky

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte toto tlačítko.

Když je zapnuto zadní ml-
hové světlo, rozsvítí se 
žlutý indikátor na přístrojo-
vé desce.

Levostranný/pravostranný 
provoz

Obecně

Přepnutí světlometů

Omezení systému
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Jas je možné seřídit pouze tehdy, 
když jsou obrysová světla nebo tlu-
mené světlomety zapnuty.

V závislosti na vybavení jsou vnitřní 
lampička, osvětlení prostoru pro 
nohy a nástupní osvětlení dveří 
ovládány automaticky.

Trvalé vypnutí: Stiskněte a držte tla-
čítko přibližně 3 sekundy.

Osvětlení přístrojů

Provozní požadavky

Seřízení

Jas může být nastaven 
použitím vroubkovaného 
kolečka.

Vnitřní lampička

Obecně

Přehled

Tlačítka ve vozidle

Vnitřní lampička

Čtecí lampičky

Zapnutí/vypnutí vnitřní lam-
pičky

Stiskněte toto tlačítko.

Zapnutí/vypnutí čtecích lam-
piček

Stiskněte toto tlačítko.
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Tato kapitola popisuje všechna standardní, specifická pro danou zemi a speci-
ální vybavení pro modelové řady. Může proto popisovat vybavení a funkce, 
které nejsou instalovány ve vašem vozidle, například z důvodu volitelného vy-
bavení nebo specifikací pro danou zemi. To se vztahuje také na funkce a sys-
témy týkající se bezpečnosti. Dodržujte příslušné zákony a předpisy, když 
používáte příslušné funkce a systémy.

 Kromě Koreje

1 Kolenní airbag
2 Čelní airbag, řidič
3 Čelní airbag, spolujezdec vpředu
4 Hlavový airbag
5 Boční airbag

Bezpečnost

Vybavení vozidla

Airbagy
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 Pro Koreu

1 Kolenní airbag
2 Čelní airbag, řidič
3 Čelní airbag, spolujezdec vpředu
4 Hlavový airbag
5 Boční airbag

Čelní airbagy chrání řidiče a spolu-
jezdce vpředu v případě čelního ná-
razu tam, kde již není ochrana 
bezpečnostními pásy dostatečná.

Při bočním nárazu boční airbag 
chrání tělo z boku v oblasti hrudní-
ku, pánve a hlavy.

Kolenní airbag chrání nohy v přípa-
dě čelního nárazu.

Hlavový airbag chrání hlavu v přípa-
dě bočního nárazu.

Airbagy nejsou aktivovány při každé 
kolizi, například při menších neho-
dách.

Čelní airbagy

Boční airbag

Kolenní airbag

Hlavový airbag

Ochranný účinek

Obecně
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 Udržujte odstup od airbagů.
 Vždy držte volant za obvodovou 

část volantu. Umístěte ruce do 
polohy 3 hodiny a 9 hodin, abyste 
minimalizovali riziko poranění ru-
kou nebo paží při nafouknutí air-
bagu.

 Zajistěte, aby spolujezdec na před-
ním sedadle seděl správně, tj. 
s nohama v prostoru pro nohy, aby 
je nepokládal na palubní desku.

 Ujistěte se, že cestující ve vozidle 
drží hlavu od bočního airbagu.

 Mezi airbagy a cestující neumís-
ťujte žádné jiné osoby, zvířata 
nebo předměty.

 Udržujte palubní desku a čelní 
sklo v prostoru na straně spolu-
jezdce volnou, např., nepřipev-
ňujte lepicí fólii nebo kryty 
a neupevňujte držáky pro navi-
gační zařízení nebo mobilní tele-
fony.

 Na kryty airbagu nic nepřipevňuj-
te lepidlem; nikdy je nezakrývejte 
ani žádným způsobem neupra-
vujte.

 Kryt čelního airbagu na straně 
spolujezdce vpředu nepoužívejte 
jako přihrádku.

 Nenasazujte potahy sedadel, pol-
štáře nebo jiné předměty na před-
ní sedadla, pokud nejsou přímo 
určené pro použití na sedadlech 
s integrálními bočními airbagy.

 Na opěradla nezavěšujte oděvy, 
například kabáty nebo bundy.

 V žádném případě neupravujte 
jednotlivé součásti systému ani 
jeho zapojení. To platí i pro kryty 
volantu, palubní desky a sedadel.

 Systém airbagu nerozebírejte.
I když jsou všechny tyto informace 
dodrženy, v závislosti na okolnos-
tech, za kterých dojde k nehodě, ne-
lze zcela vyloučit určitá zranění 
v důsledku kontaktu s airbagem.
Hluk způsobený nafouknutím airba-
gu může vést k dočasné ztrátě slu-
chu cestujících ve vozidle citlivých 
na hluk.

Poznámky k dosažení optimální 
účinnosti airbagu

VÝSTRAHA
Pokud je poloha sedadla nesprávná 
nebo je omezena oblast nafouknutí air-
bagu, systém airbagů nemůže poskyt-
nout zamýšlenou ochranu nebo může 
způsobit další zranění při jeho nafouk-
nutí. Hrozí nebezpečí zranění nebo 
i smrti. Dodržujte následující, abyste 
dosáhli optimálního ochranného účinku.
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Nechte systém zkontrolovat.

Síla, se kterou se spouští airbag ři-
diče a spolujezdce vpředu, závisí na 
poloze sedadla řidiče a spolujezdce 
vpředu.
Abyste trvale zachovali přesnost 
této funkce, proveďte kalibraci před-
ních sedadel, jakmile se na ovláda-
cím displeji zobrazí odpovídající 
hlášení.

Na ovládacím displeji se zobrazí pří-
slušné hlášení.
1 Stiskněte spínač a posuňte se-

dadlo dopředu, až se zastaví.

2 Znovu stiskněte spínač dopředu. 
Sedadlo se posune o kousek dál 
dopředu.

3 Seřiďte znovu požadovanou po-
lohu sedadla.

Kalibrace je ukončena, když zmizí 
hlášení na ovládacím displeji.
Pokud se toto hlášení stále zobra-
zuje, kalibraci zopakujte.
Pokud toto hlášení stále nemizí ani 
po opakované kalibraci, nechte co 
nejdříve systém zkontrolovat.

Provozní připravenost systé-
mu airbagů

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Jednotlivé komponenty systému airba-
gů mohou být po nafouknutí airbagu 
horké. Hrozí nebezpečí zranění. Nedo-
týkejte se jednotlivých komponentů.

VÝSTRAHA
Činnost provedená nesprávně může 
vést k chybě, poruše nebo náhodnému 
nafouknutí systému airbagů. Pokud 
dojde k poruše, systém airbagů se ne-
musí nafouknout tak, jak by při nehodě 
měl, a to navzdory tomu, že nehoda 
byla dostatečně závažná. Hrozí nebez-
pečí zranění nebo i smrti. Nechte sys-
tém airbagů vyzkoušet, opravit nebo 
vyjmout a zlikvidovat kterýmkoliv auto-
rizovaným prodejcem nebo servisem 
Toyota, nebo kterýmkoliv spolehlivým 
servisem.

Zobrazení na přístrojové desce

Když je zapnutý stav připra-
venosti k jízdě, rozsvítí se 
krátce kontrolka na přístrojo-
vé desce, aby se ukázala 
provozní připravenost celého 
systému airbagů a předepí-
načů bezpečnostních pásů.

Porucha

 Výstražná kontrolka se ne-
rozsvítí poté, co je zapnut 
stav připravenosti k jízdě.

 Výstražná kontrolka svítí 
trvale.

Síla airbagu řidiče a spolu-
jezdce vpředu

Kalibrace předních sedadel

VÝSTRAHA
Při pohybu sedadel hrozí nebezpečí 
zachycení. Hrozí nebezpečí poranění 
nebo zničení majetku. Před jakýmkoliv 
seřizováním se ujistěte, že je oblast 
pohybu sedadla volná.
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Airbagy nejsou určeny pro použití 
namísto bezpečnostních pásů.
Čelní SRS airbagy a kolenní SRS 
airbagy jsou navrženy tak, aby dopl-
ňovaly bezpečnostní pásy, ne aby 
byly používány místo nich, aby zvý-
šily jejich účinnost jako zařízení na 
ochranu cestujících.
SRS je zkratka pro doplňkový zádržný 
systém.

V případě kolize zadrží bezpečnost-
ní pásy cestující na sedadlech, ale 
pokud je náraz kolize mimořádně 
závažný, hrozí nebezpečí, že se 
hlava a hrudník osoby dotknou vo-
lantu, přístrojové desky a čelního 
skla. V tom případě se čelní SRS 
airbagy a kolenní SRS airbagy akti-
vují (nafouknou) a okamžitě vytvoří 
vzduchový polštář, který pomáhá 
snižovat náraz do cestujících a brá-
ní jim v kontaktu hlavy, hrudi a kole-
ny s volantem atd.
Čelní SRS airbagy a kolenní airbagy 
se aktivují pouze tehdy, když je de-
tekován náraz přesahující určitou 
prahovou hodnotu. Při nárazu, 
i když je náraz dostatečně silný, aby 
způsobil deformaci karoserie vozidla, 
se airbagy SRS nemusí aktivovat, 
pokud je náraz kolize dostatečně 
rozptýlen nárazovými konstrukcemi 
karoserie vozidla. Pokud síla nárazu 
nezpůsobí aktivaci airbagů, budou 
chránit cestující bezpečnostní pásy.

Když se airbag aktivuje, protože se 
nafoukne téměř okamžitě, může na-
razit do cestujícího a způsobit mu 
zranění, nebo hlasitý hluk vydávaný 
zapálením nebo rozvinutím airbagu 
může způsobit dočasnou částečnou 
ztrátu sluchu. Vzhledem k tomu, že 
airbag a okolní části budou po na-
fouknutí airbagu extrémně horké, 
jejich dotyk může způsobit popáleni-
ny. Z těchto důvodů není rozvinutí 
airbagů zcela bezpečné. Proto, aby 
se toto riziko snížilo, jsou airbagy 
navrženy tak, aby se aktivovaly pou-
ze tehdy, když je nutné dodatečné 
snížení nárazu vyvinutého na cestu-
jící při kolizi.

Čelní SRS airbag/kolenní 
SRS airbag
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VÝSTRAHA
Připoutejte se správně bezpečnostními 
pásy a seďte ve správné poloze.

Pokud sedíte s hlavou příliš blízko vo-
lantu, když se čelní SRS airbag na-
foukne, airbag může vyvinout velký 
náraz do vašeho těla. Posaďte se na 
sedadle řidiče do správné polohy 
a držte se v dostatečné vzdálenosti od 
volantu.

Neumísťujte sedadlo spolujezdce příliš 
blízko k palubní desce nebo nechávej-
te nohy na palubní desce, mohlo by to 
vést k vážnému zranění, pokud by se 
airbagy SRS aktivovaly. Posaďte se na 
sedadle spolujezdce do správné polo-
hy a držte se v dostatečné vzdálenosti 
od palubní desky.

VÝSTRAHA
Neupevňujte nic ani se nenaklánějte 
k oblastem poblíž SRS airbagů.

Neinstalujte ani nepřipevňujte nic, napří-
klad nálepky na místa, jako je například 
kryt airbagu na volantu a v blízkosti ko-
lenních SRS airbagů. Nepřipevňujte 
rovněž žádné příslušenství, například 
osvěžovač vzduchu, k přístrojovému 
panelu na straně spolujezdce, ani ne-
pokládejte nic na podlahu před seda-
dlem. Pokud je v těchto oblastech 
něco připevněno nebo ponecháno, 
mohou tyto předměty bránit nafouknutí 
airbagu nebo se stanou při nafukování 
airbagu projektilem.



198 3-1. OVLÁDÁNÍ

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Když vozidlo utrpí čelní srážku, kte-
rá přesáhne prahovou hodnotu od-
povídající kolizi s betonovou stěnou, 
která se nepohybuje, ani se nede-
formuje.

Když je náraz, který překročí praho-
vou hodnotu, aplikován na vozidlo 
pod úhlem 30° nebo méně od levé-
ho nebo pravého rohu vozidla (A).

Když je náraz, který překročí praho-
vou hodnotu, aplikován na spodní 
stranu vozidla.

Když vozidlo narazí do obrubníku

Když vozidlo spadne do hluboké 
jámy nebo příkopu

Čelní SRS airbagy a kolenní SRS 
airbagy se nafouknou, když

Čelní SRS airbagy a kolenní SRS 
airbagy se mohou nafouknout, 
když
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Když vozidlo skočí a tvrdě dopadne

Když vozidlo utrpí čelní kolizi se za-
parkovaným vozidlem s přibližně 
stejnou hmotností

Když je vozidlo vystaveno kolizi 
podjetím pod nákladní vozidlo

Když vozidlo narazí do silného slou-
pu nebo stromu

Když vozidlo narazí do objektu, kte-
rý se může snadno pohybovat nebo 
deformovat, například svodidel

Když je vozidlo vystaveno kolizi ze-
zadu

Prahová hodnota čelních SRS air-
bagů a kolenních SRS airbagů pro 
nafouknutí se výrazně zvýší, když
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Když je vozidlo vystaveno kolizi 
z boku

Když je vozidlo vystaveno převrá- 
cení

Když vozidlo utrpí silný náraz do 
přední části vozidla při smyku

Když vozidlo utrpí silný náraz do 
přední části vozidla při kolizi z boku

 Když dojde k následné kolizi poté, 
co se aktivovaly přední SRS air-
bagy nebo kolenní SRS airbagy

 Když vozidlo utrpí pouze slabý 
náraz do přední části vozidla při 
kolizi

 Když se rozsvítí výstražná kont-
rolka SRS airbagů

Airbagy nejsou určeny pro použití 
namísto bezpečnostních pásů.
Boční SRS airbagy a hlavové SRS 
airbagy jsou určeny k tomu, aby se 
nafoukly a chránily trup a hlavu ces-
tujících, když vozidlo utrpí náraz do 
boční strany vozidla.
V případě kolize z boku se boční 
SRS airbag a hlavový SRS airbag 
na této straně aktivují (nafouknou), 
okamžitě vytvoří vzduchový polštář, 
který pomáhá snižovat náraz do 
cestujících a brání jim v kontaktu 

Čelní SRS airbagy a kolenní SRS 
airbagy se nenafouknou, když

Boční SRS airbag/hlavový 
SRS airbag
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hlavy a trupu s oknem dveří, dveřmi 
atd. Když se airbag aktivuje, protože 
se nafoukne téměř okamžitě, může 
narazit do cestujícího a způsobit mu 
zranění, nebo hlasitý hluk vydávaný 
zapálením nebo rozvinutím airbagu 
může způsobit dočasnou částečnou 
ztrátu sluchu. Vzhledem k tomu, že 
airbag a okolní části budou po na-
fouknutí airbagu extrémně horké, 
jejich dotyk může způsobit popáleni-
ny. Z těchto důvodů není rozvinutí 
airbagů zcela bezpečné. Proto, aby 
se toto riziko snížilo, jsou airbagy 
navrženy tak, aby se aktivovaly pou-
ze tehdy, když je nutné dodatečné 
snížení nárazu vyvinutého na cestu-
jící při kolizi.
Pokud síla nárazu nezpůsobí aktiva-
ci airbagů, budou chránit cestující 
bezpečnostní pásy.

VÝSTRAHA
Neumisťujte potahy sedadel, které ne-
jsou určeny pro použití s tímto vozi-
dlem, nebo nedávejte polštář nebo jiné 
příslušenství na přední sedadla, nebo 
nezavěšujte cokoliv na přední opěrad-
la. Nepokládejte předměty okolo boků 
předních sedadel. Poloha umístění 
bočních SRS airbagů, viz 192.

VÝSTRAHA
Nenaklánějte se ke dveřím nebo ok-
nům dveří.

Neinstalujte držák nápojů nebo jakéko-
liv jiné příslušenství blízko bočních 
SRS airbagů.

Pokud je něco připevněno nebo pone-
cháno v oblasti nafouknutí bočního 
SRS airbagu, může to bránit nafouknu-
tí airbagu nebo se tento předmět stane 
při nafukování airbagu projektilem, což 
může vést ke zranění. Také pokud se 
cestující naklání do této oblasti, airbag 
může při nafouknutí udeřit a zranit hla-
vu nebo rameno cestujícího.

Když používáte držák nápojů, použijte 
stávající držáky nápojů ve vozidle. Do 
držáků nápojů neumísťujte nic jiného 
než nádoby příslušné velikosti. Do dr-
žáku nápojů nedávejte horké nápoje 
nebo skleněné nádoby, protože ty mo-
hou způsobit popálení nebo jiná zraně-
ní v případě nehody nebo náhlého 
zabrzdění.
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Když je vozidlo vystaveno silné koli-
zi z boku

Když je spodní část vozidla vystave-
na silném nárazu, například při jízdě 
přes velký objekt na silnici

Když je kolo nebo pneumatika, nebo 
zavěšení kol vystaveno silném ná- 
razu

Když vozidlo utrpí boční náraz do 
oblasti mimo kabinu (motorový pro-
stor, zavazadlový prostor atd.)

Když je vozidlo vystaveno kolizi 
z boku pod úhlem

 Když dojde k následné kolizi poté, 
co se aktivovaly boční SRS airba-
gy nebo hlavové SRS airbagy

 Když vozidlo utrpí pouze slabý 
náraz do boční části vozidla při 
kolizi

 Když se rozsvítí výstražná kont-
rolka SRS airbagů

 Když je většina prvotní síly nára-
zu aplikována pouze na dveře

Boční SRS airbagy a hlavové SRS 
airbagy se nafouknou, když

Boční SRS airbagy a hlavové SRS 
airbagy se mohou nafouknout, když

Prahová hodnota bočních SRS air-
bagů a hlavových SRS airbagů pro 
nafouknutí se výrazně zvýší, když

Boční SRS airbagy a hlavové SRS 
airbagy se nenafouknou, když
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Když je na sedadle spolujezdce 
vpředu používán dětský zádržný 
systém, mohou být čelní a boční air-
bagy na straně spolujezdce vpředu 
deaktivovány použitím spínače air-
bagů spolujezdce vpředu.

Čelní a boční airbagy spolujezdce 
vpředu mohou být deaktivovány 
a znovu aktivovány pomocí integro-
vaného klíče z dálkového ovládání.

Spínač airbagů spolujezdce vpředu je 
umístěn na vnější straně palubní desky.

1 Vložte klíč a v případě potřeby 
ho zatlačte dovnitř.

2 Když je klíč zatlačen dovnitř, 
otočte jím do polohy OFF (vy-
pnuto) až na doraz. Jakmile do-
sáhnete polohy dorazu, klíč 
vyjměte.

3 Ujistěte se, že je spínač v poloze 
OFF, aby byly airbagy deaktivo-
vány.

Airbagy spolujezdce vpředu jsou 
deaktivovány. Airbagy řidiče zůstá-
vají aktivní.
Pokud již není dětský zádržný sys-
tém umístěn na sedadle spolujezd-
ce vpředu, znovu aktivujte airbagy 
spolujezdce vpředu tak, aby mohly 
být v případě nehody spuštěny.
Stav airbagů je zobrazen indikátoru 
na obložení střechy, viz 204.

Mimo Austrálii/Nový Zéland 
Spínač airbagů spolujezdce 
vpředu

Podstata

Obecně

Přehled

Deaktivace airbagů spolu-
jezdce vpředu
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1 Vložte klíč a v případě potřeby 
ho zatlačte dovnitř.

2 Když je klíč zatlačen dovnitř, otoč- 
te jím do polohy ON (zapnuto) až 
na doraz. Jakmile dosáhnete po-
lohy dorazu, klíč vyjměte.

3 Ujistěte se, že je spínač v poloze 
ON, aby byly airbagy aktivovány.

Airbagy spolujezdce vpředu jsou 
znovu aktivovány a mohou se v pří-
padě potřeby správně nafouknout.

Indikátor airbagů spolujezdce vpře-
du na obložení střechy zobrazuje 
provozní stav airbagů spolujezdce 
vpředu.
Po zapnutí stavu připravenosti k jíz-
dě se indikátor krátce rozsvítí a pak 
ukáže, zda jsou airbagy aktivovány 
nebo deaktivovány.

*: je-li ve výbavě

Systém aktivní ochrany chodců 
zvedne kapotu, pokud přední část 
vozidla narazí do chodce. Pro de-
tekci se používají senzory pod ná-
razníkem.

Když je systém ochrany chodců 
spuštěn, vytvoří pod kapotou defor-
mační prostor pro následný náraz 
hlavy.

Aktivace airbagů spolujezdce 
vpředu

Indikátor airbagů spolujezdce 
vpředu

Zobrazení Funkce

Pokud jsou airbagy spolu-
jezdce vpředu aktivovány, 
indikátor se krátce rozsvítí 

a potom zhasne.

Když jsou airbagy spolu-
jezdce vpředu deaktivová-
ny, indikátor zůstává svítit.

Aktivní ochrana chodců*

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Systém se může spustit neúmyslně, 
pokud dojde ke kontaktu s jednotlivými 
komponenty závěsů a zámků kapoty. 
Hrozí nebezpečí poranění nebo zniče-
ní majetku. Nedotýkejte se jednotlivých 
součástí závěsů a zámků kapoty.
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Systém aktivní ochrany chodců se 
spouští pouze při rychlostech mezi 
přibližně 30 km/h a 55 km/h.
Z bezpečnostních důvodů se může 
systém ve výjimečných případech 
také spustit, když srážku s chodcem 
nelze bez jakýchkoliv pochybností 
vyloučit, například v následujících 
situacích:
 Kolize s objektem, jako je vyme-

zovací sloupek atd.
 Kolize se zvířetem
 Náraz kamene
 Najetí do sněhové závěje.

Ihned jeďte mírnou rychlostí k nej-
bližšímu autorizovanému prodejci 
nebo do servisu Toyota, nebo do 
kteréhokoliv spolehlivého servisu, 
abyste nechali systém zkontrolovat 
a opravit.

VÝSTRAHA
Úpravy systému ochrany chodců mo-
hou vést k selhání, poruše nebo ná-
hodnému spuštění systému ochrany 
chodců. Hrozí nebezpečí zranění nebo 
i smrti. V žádném případě neupravujte 
systém ochrany chodců, jeho jednotli-
vé součásti ani jeho zapojení. Systém 
nerozebírejte.

VÝSTRAHA
Činnost provedená nesprávně může 
vést k chybě, poruše nebo náhodnému 
spuštění systému. Pokud dojde k poru-
še, systém se nemusí spustit tak, jak 
by při nehodě měl, a to navzdory tomu, 
že nehoda byla dostatečně závažná. 
Hrozí nebezpečí zranění nebo i smrti. 
Nechte systém vyzkoušet, opravit 
nebo vyjmout a zlikvidovat kterýmkoliv 
autorizovaným prodejcem nebo servi-
sem Toyota, nebo kterýmkoliv spolehli-
vým servisem.

VÝSTRAHA
Pokud se systém spustil nebo je po-
škozen, jeho funkce budou omezeny 
nebo nebudou fungovat vůbec. Hrozí 
nebezpečí zranění nebo i smrti.
Pokud se systém spustil nebo je po-
škozen, nechte ho zkontrolovat a vy-
měnit u kteréhokoliv autorizovaného 
prodejce nebo v servisu Toyota, nebo 
v kterémkoliv spolehlivém servisu.

UPOZORNĚNÍ
Otevření kapoty, když se spustil sys-
tém ochrany chodců, může poškodit 
kapotu nebo systém ochrany chodců. 
Hrozí nebezpečí materiální škody. Ne-
otevírejte kapotu poté, co se zobrazí 
hlášení vozidla. Nechte systém zkont-
rolovat kterýmkoliv autorizovaným pro-
dejcem nebo servisem Toyota, nebo 
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Omezení systému

Porucha

Zobrazí se hlášení.
Systém byl spuštěn nebo je 
vadný.
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Toyota Supra Safety umožňuje ovlá-
dání asistenčních systémů řidiče 
centrálně.

V závislosti na vybavení se Toyota 
Supra Safety skládá z jednoho nebo 
více systémů, které mohou pomoci 
vyhnout se riziku kolize.
 Předkolizní systém (PCS), viz 

strana 207.
 Předkolizní systém (pro chodce 

a cyklisty), viz strana 212.
 Varování při opouštění jízdního 

pruhu, viz strana 216.
 Sledování slepého úhlu, viz stra-

na 221.

Některé systémy Toyota Supra 
Safety jsou automaticky aktivní na 
začátku každé jízdy. Některé systé-
my Toyota Supra Safety jsou aktivo-
vány v závislosti na posledním 
nastavení.

Toyota Supra Safety

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
podmínek viditelnosti a dopravní situa-
ce. Hrozí nebezpečí nehod. Přizpůsob-
te styl jízdy dopravním podmínkám. 
Pozorujte dopravní situaci a aktivně za-
sáhněte, pokud to situace vyžaduje.

VÝSTRAHA
Zobrazení a varování vás nezbavují 
vaší osobní odpovědnosti. Omezení 
systému mohou znamenat, že varová-
ní nebo reakce systému nejsou vydá-
vány nebo jsou vydávány příliš pozdě, 
nesprávně nebo bezdůvodně. Hrozí 
nebezpečí nehod. Přizpůsobte styl jíz-
dy dopravním podmínkám. Pozorujte 
dopravní situaci a aktivně zasáhněte, 
pokud to situace vyžaduje.

VÝSTRAHA
Vzhledem k omezením systému nemu-
sí jednotlivé funkce fungovat správně 
při startování roztažením/tažení s akti-
vovanými systémy Toyota Supra 
Safety. Hrozí nebezpečí nehod. Před 
startováním roztažením/tažením vy-
pněte všechny systémy Toyota Supra 
Safety.

Přehled

Tlačítko ve vozidle

Toyota Supra Safety

Zapnutí/vypnutí
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Zobrazí se menu pro Toyota Supra 
Safety.
Pokud byly všechny systémy Toyota 
Supra Safety vypnuty, všechny sys-
témy se nyní zapnou.
"Customise Settings": v závislosti na 
vybavení, systémy Toyota Supra 
Safety mohou být konfigurovány in-
dividuálně. Individuální nastavení 
jsou aktivována a uložena pro aktu-
álně používaný profil řidiče. Jakmile 
se změní nastavení v menu, aktivují 
se všechna nastavení v menu.

"ALL ON": Všechny systémy Toyota 
Supra Safety jsou zapnuty. Pro pod-
funkce jsou aktivována základní na-
stavení, například nastavení doby 
varování.

"Customise": Systémy Toyota Supra 
Safety jsou zapnuty podle individu-
álního nastavení. Některé systémy 
Toyota Supra Safety nemohou být 
vypnuty individuálně.

Všechny systémy Toyota Supra 
Safety jsou vypnuty.

Systém může pomoci vyhnout se 
nehodám. Pokud nelze nehodě za-
bránit, systém pomáhá snížit rych-
lost kolize.
Systém varuje před možným rizikem 
kolize a podle potřeby automaticky 
zabrzdí.

Systém je řízen pomocí následujících 
senzorů, v závislosti na vybavení:
 Kamera v oblasti zpětného zrcátka
 Radarový senzor v předním ná-

razníku
Předkolizní systém je funkční, i když 
je tempomat vypnut.
Při úmyslném přiblížení k vozidlu se 
výstraha před čelním nárazem a in-
tervenční brzdění aktivují později, 
aby se zabránilo neodůvodněným 
reakcím systému.

Tlačítko Stav

Indikátor svítí zeleně: 
Všechny systémy Toyota 
Supra Safety jsou zapnuty.

Indikátor svítí oranžově: 
Některé systémy Toyota 

Supra Safety jsou vypnuty 
nebo nejsou aktuálně do-

stupné.

Indikátor nesvítí: Všechny 
systémy Toyota Supra 
Safety jsou vypnuty.

Stiskněte toto tlačítko:

Stiskněte toto tlačítko opako-
vaně. Nastavení se přepíná 
mezi následujícími položkami:

Stiskněte a držte toto tlačítko:

Předkolizní systém

Podstata

Obecně
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Od rychlosti přibližně 5 km/h systém 
poskytuje dvoustupňové varování 
před možným rizikem kolize s vozi-
dly. Načasování těchto varování se 
může lišit v závislosti na aktuální 
jízdní situaci.

Kamera je umístěna v blízkosti zpět-
ného zrcátka. V této oblasti udržujte 
čelní sklo čisté a prázdné.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
podmínek viditelnosti a dopravní situa-
ce. Hrozí nebezpečí nehod. Přizpůsob-
te styl jízdy dopravním podmínkám. 
Pozorujte dopravní situaci a aktivně za-
sáhněte, pokud to situace vyžaduje.

VÝSTRAHA
Zobrazení a varování vás nezbavují 
vaší osobní odpovědnosti. Omezení 
systému mohou znamenat, že varová-
ní nebo reakce systému nejsou vydá-
vány nebo jsou vydávány příliš pozdě, 
nesprávně nebo bezdůvodně. Hrozí 
nebezpečí nehod. Přizpůsobte styl jíz-
dy dopravním podmínkám. Pozorujte 
dopravní situaci a aktivně zasáhněte, 
pokud to situace vyžaduje.

VÝSTRAHA
Vzhledem k omezením systému nemu-
sí jednotlivé funkce fungovat správně 
při startování roztažením/tažení s akti-
vovanými systémy Toyota Supra Safety. 
Hrozí nebezpečí nehod. Před startová-
ním roztažením/tažením vypněte 
všechny systémy Toyota Supra Safety.

Přehled

Tlačítko ve vozidle

Toyota Supra Safety

Kamera
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Radarový senzor je ve spodní ob-
lasti předního nárazníku.
Udržujte radarový senzor čistý 
a bez překážek.

Systém je automaticky aktivován na 
začátku každé jízdy.

Zobrazí se menu pro Toyota Supra 
Safety.
Pokud byly všechny systémy Toyota 
Supra Safety vypnuty, všechny sys-
témy se nyní zapnou.
"Customise Settings": v závislosti na 
vybavení, systémy Toyota Supra 
Safety mohou být konfigurovány in-
dividuálně. Individuální nastavení 
jsou aktivována a uložena pro aktu-
álně používaný profil řidiče. Jakmile 
se změní nastavení v menu, aktivují 
se všechna nastavení v menu.

Nastavení se přepíná mezi následu-
jícími položkami:
"ALL ON": Všechny systémy Toyota 
Supra Safety jsou zapnuty. Pro pod-
funkce jsou aktivována základní na-
stavení.
"Customise": Systémy Toyota Supra 
Safety jsou zapnuty podle individu-
álního nastavení.
Některé systémy Toyota Supra 
Safety nemohou být vypnuty indivi-
duálně.

Všechny systémy Toyota Supra 
Safety jsou vypnuty.

S radarovým senzorem

Zapnutí/vypnutí

Automatické zapnutí

Manuální zapnutí/vypnutí

Stiskněte toto tlačítko.

Stiskněte toto tlačítko opako-
vaně.

Stiskněte a držte toto tlačítko.

Tlačítko Stav

Indikátor svítí zeleně: 
Všechny systémy Toyota 

Supra Safety jsou 
zapnuty.

Indikátor svítí oranžově: 
Některé systémy Toyota 

Supra Safety jsou vypnuty 
nebo nejsou aktuálně do-

stupné.

Indikátor nesvítí: Všechny 
systémy Toyota Supra 
Safety jsou vypnuty.
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Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Toyota Supra Safety"

4 "Front collision warning"

5 Zvolte požadované nastavení:
 "Early"
 "Medium"
 "Late": Zobrazí se pouze akutní 

výstraha.

Nastavená doba je uložena pro ak-
tuálně používaný profil řidiče.

Pokud hrozí nebezpečí kolize s de-
tekovaným vozidlem, na přístrojové 
desce a případně na projekčním dis-
pleji se zobrazí výstražný symbol.

Předběžné varování se například 
zobrazí, pokud existuje hrozící ne-
bezpečí kolize nebo je vzdálenost 
od vozidla vpředu příliš krátká.
Pokud dojde k předběžnému varo-
vání, musí řidič zasáhnout osobně.

K akutnímu varování dojde, když se 
vozidlo blíží k jinému objektu při vy-
soké rozdílové rychlosti a existuje 
bezprostřední nebezpečí kolize.
Pokud dojde k akutnímu varování, 
musí řidič zasáhnout osobně. V zá-
vislosti na jízdní situaci a vybavení 
vozidla může být akutní varování 
podpořeno krátkým škubnutím 
v brzdách.
Pokud je nastavení času výstrahy 
"Late", nedojde ke škubnutí.
V případě potřeby může systém po-
moci také automatickým zabrzdě-
ním vozidla v případě nebezpečí 
kolize.
Akutní varování může být spuštěno 
i bez předchozího varování.

Varování vyzve řidiče k aktivnímu 
zásahu. Když jsou během varování 
ovládány brzdy, je aplikována maxi-
mální nutná brzdná síla. Asistence 
při brzdění vyžaduje, aby byl brzdo-
vý pedál napřed dostatečně rychle 
a pevně sešlápnut.

Nastavení doby varování

Výstraha s funkcí brzdění

Zobrazení

Symbol Opatření

Symbol svítí červeně: 
Předběžné varování.

Brzděte a zvětšete vzdá-
lenost.

Symbol bliká červeně 
a zní akustický signál: 

Akutní varování.
Brzděte a v případě potře-
by proveďte vyhýbací ma-

névr.

Předběžné varování

Akutní varování s funkcí brzdění

Intervenční brzdění
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Systém může pomoci také automa-
tickým zabrzděním vozidla v případě 
nebezpečí kolize.
Při nízkých rychlostech může být 
vozidlo zabrzděno až do zastavení.
Funkce brzdění ve městě: Intervenč-
ní brzdění je prováděno až do rych-
losti přibližně 85 km/h.
S radarovým senzorem: Intervenční 
brzdění je prováděno až do rychlosti 
přibližně 250 km/h.
Při rychlostech přibližně 210 km/h je 
intervenční brzdění prováděno for-
mou krátkého škubnutí. Nedojde 
k automatickému zpomalení.
Intervenční brzdění lze přerušit buď 
sešlápnutím plynového pedálu nebo 
aktivním pohybem volantu.
Detekce objektů může být omezená. 
Vezměte v úvahu limity rozsahu de-
tekce a funkční omezení.

Při rychlostech nad přibližně 
250 km/h je systém dočasně vy-
pnut. Jakmile rychlost klesne zpět 
pod tuto hodnotu, systém opět rea-
guje podle svého nastavení.

Schopnost detekce systému je ome-
zená.
V úvahu se berou pouze objekty de-
tekované systémem.
Z tohoto důvodu nemusí systém rea-
govat nebo reagovat pouze se 
zpožděním.
Je možné, že následující položky 
nebudou detekovány, například:
 Pomalu se pohybující vozidlo, 

když se k němu přiblížíte vysokou 
rychlostí.

 Vozidla, která náhle vjedou před 
vozidlo nebo silně zabrzdí.

 Vozidla s neobvyklým vzhledem 
zezadu.

 Dvoukolová vozidla vpředu.

Omezení systému

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Systém nemusí reagovat vůbec, nebo 
může reagovat příliš pozdě, nesprávně 
nebo bez oprávnění z důvodu omezení 
systému. Hrozí nebezpečí nehod nebo 
zničení majetku.
Dodržujte informace o omezení systé-
mu a v případě potřeby aktivně zasáh-
něte.

Horní rychlostní limit

Rozsah detekce



212 3-1. OVLÁDÁNÍ

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Systém může mít omezenou funkč-
nost v následujících situacích, na-
příklad:
 V husté mlze, vlhkém prostředí 

nebo sněhu.
 V prudkých zatáčkách.
 Když jsou systémy řízení stability 

omezeny nebo deaktivovány, 
např. VSC OFF.

 Pokud je zorné pole kamery nebo 
čelního skla před zpětným zrcát-
kem znečištěné nebo zakryté.

 Pokud je kamera přehřátá v dů-
sledku příliš vysokých teplot 
a byla dočasně deaktivována.

 V závislosti na výbavě vozidla: Po 
nesprávně provedené práci na 
laku vozidla.

 Po nesprávně provedené práci 
na laku vozidla v blízkosti radaro-
vých senzorů.

 Až 10 sekund po nastartování 
motoru pomocí tlačítka start/stop.

 Během kalibrace kamery ihned 
po dodání vozidla.

 Pokud dochází k trvalému oslně-
ní v důsledku vyzařování světla 
proti vám, například slunce je na 
obloze nízké.

 V závislosti na výbavě vozidla: 
Pokud jsou radarové senzory 
znečištěné nebo zakryté.

 V závislosti na výbavě vozidla: Po 
nesprávně provedené práci na 
laku vozidla v blízkosti radaro-
vých senzorů.

Připevnění jakýchkoli předmětů, na-
příklad nálepek nebo obtisků, v ob-
lasti radarového paprsku také ovlivní 
činnost radarového senzoru a může 
dokonce způsobit jejich selhání.

Čím vyšší je citlivost nastavení varo-
vání, například doba varování, tím 
více varování se zobrazí. Výsledkem 
může být zvýšený počet předčas-
ných nebo neodůvodněných varo-
vání a reakcí.

Systém může pomoci vyhnout se 
nehodám s chodci a cyklisty. Pokud 
nelze nehodě zabránit, systém po-
máhá snížit rychlost kolize.
Systém varuje před možným rizikem 
kolize v městském rozsahu rychlostí 
a podle potřeby automaticky brzdí.

Při rychlostech nad přibližně 5 km/h 
systém varuje před možným rizikem 
kolize s chodci a cyklisty.
Chodci a cyklisté se berou v úvahu, 
pokud se nacházejí v rozsahu de-
tekce systému.

Funkční omezení

Citlivost varování

Předkolizní systém 
(pro chodce a cyklisty)

Podstata

Obecně
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Systém je řízen pomocí následujících 
senzorů, v závislosti na vybavení:
 Kamera v oblasti zpětného zrcátka
 Radarový senzor v předním ná-

razníku

Zóna detekce před vozidlem se 
skládá ze dvou částí:
 Centrální zóna, šipka 1, přímo 

před vozidlem.
 Rozšířená zóna, šipky 2, vpravo 

a vlevo od centrální zóny.
Pokud jsou osoby v centrální zóně, 
hrozí nebezpečí kolize. Upozornění 
je vydáváno pouze pro osoby v roz-
šířené zóně, pokud se pohybují 
směrem k centrální zóně.

Rozsah detekce

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
podmínek viditelnosti a dopravní situa-
ce. Hrozí nebezpečí nehod. Přizpůsob-
te styl jízdy dopravním podmínkám. 
Pozorujte dopravní situaci a aktivně 
zasáhněte, pokud to situace vyžaduje.

VÝSTRAHA
Zobrazení a varování vás nezbavují 
vaší osobní odpovědnosti. Omezení 
systému mohou znamenat, že varová-
ní nebo reakce systému nejsou vydá-
vány nebo jsou vydávány příliš pozdě, 
nesprávně nebo bezdůvodně. Hrozí 
nebezpečí nehod. Přizpůsobte styl jíz-
dy dopravním podmínkám. Pozorujte 
dopravní situaci a aktivně zasáhněte, 
pokud to situace vyžaduje.

VÝSTRAHA
Vzhledem k omezením systému nemu-
sí jednotlivé funkce fungovat správně 
při startování roztažením/tažení s aktivo-
vanými systémy Toyota Supra Safety. 
Hrozí nebezpečí nehod. Před startová-
ním roztažením/tažením vypněte 
všechny systémy Toyota Supra Safety.

Přehled

Tlačítko ve vozidle

Toyota Supra Safety
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Kamera je umístěna v blízkosti zpět-
ného zrcátka. V této oblasti udržujte 
čelní sklo čisté a prázdné.

Radarový senzor je ve spodní ob-
lasti předního nárazníku.
Udržujte radarový senzor čistý a bez 
překážek.

Systém je automaticky aktivován na 
začátku každé jízdy.

Zobrazí se menu pro Toyota Supra 
Safety.
Pokud byly všechny systémy Toyota 
Supra Safety vypnuty, všechny sys-
témy se nyní zapnou.
"Customise Settings": v závislosti na 
vybavení, systémy Toyota Supra 
Safety mohou být konfigurovány in-
dividuálně. Individuální nastavení 
jsou aktivována a uložena pro aktu-
álně používaný profil řidiče. Jakmile 
se změní nastavení v menu, aktivují 
se všechna nastavení v menu.

Nastavení se přepíná mezi následu-
jícími položkami:
"ALL ON": Všechny systémy Toyota 
Supra Safety jsou zapnuty. Pro pod-
funkce jsou aktivována základní na-
stavení.
"Customise": Systémy Toyota Supra 
Safety jsou zapnuty podle individu-
álního nastavení.
Některé systémy Toyota Supra 
Safety nemohou být vypnuty indivi-
duálně.

Všechny systémy Toyota Supra 
Safety jsou vypnuty.

Kamera

S radarovým senzorem

Zapnutí/vypnutí

Automatické zapnutí

Manuální zapnutí/vypnutí

Stiskněte toto tlačítko.

Stiskněte toto tlačítko opako-
vaně.

Stiskněte a držte toto tlačítko.
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Pokud hrozí nebezpečí kolize s de-
tekovaným chodcem nebo cyklistou, 
na přístrojové desce a případně na 
projekčním displeji se zobrazí vý-
stražný symbol.

Proveďte okamžitě akci brzděním 
nebo vybočením.

Varování vyzve řidiče k aktivnímu 
zásahu. Když jsou během varování 
ovládány brzdy, je aplikována maxi-
mální brzdná síla. Asistence brzdné 
síly vyžaduje, aby byl brzdový pedál 
napřed dostatečně rychle a pevně 
sešlápnut.

Kromě toho může systém pomoci 
intervenčním brzděním, pokud hrozí 
nebezpečí kolize.
Při nízkých rychlostech může být 
vozidlo zabrzděno až do zastavení.
Intervenční brzdění lze přerušit buď 
sešlápnutím plynového pedálu nebo 
aktivním pohybem volantu.
Detekce objektů může být omezená. 
Vezměte v úvahu limity rozsahu de-
tekce a funkční omezení.

Systém reaguje na chodce a cyklis-
ty, pokud je vaše vlastní rychlost 
nižší než přibližně 85 km/h.

Schopnost detekce systému je ome-
zená.
V důsledku toho může systém se-
lhat při varování nebo může varovat 
pozdě.

Tlačítko Stav

Indikátor svítí zeleně: 
Všechny systémy Toyota 

Supra Safety jsou 
zapnuty.

Indikátor svítí oranžově: 
Některé systémy Toyota 

Supra Safety jsou vypnuty 
nebo nejsou aktuálně do-

stupné.

Indikátor nesvítí: Všechny 
systémy Toyota Supra 
Safety jsou vypnuty.

Výstraha s funkcí brzdění

Zobrazení

Zobrazí se červený symbol 
a zazní akustické varování.
Alternativně se v závislosti na 
vybavení rozsvítí na přístrojo-
vé desce červený výstražný 
trojúhelník.

Intervenční brzdění

Omezení systému

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Systém nemusí reagovat vůbec, nebo 
může reagovat příliš pozdě, nesprávně 
nebo bez oprávnění z důvodu omezení 
systému. Hrozí nebezpečí nehod nebo 
zničení majetku.
Dodržujte informace o omezení systé-
mu a v případě potřeby aktivně zasáh-
něte.

Horní rychlostní limit

Rozsah detekce
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Je možné, že následující položky 
nebudou detekovány, například:
 Částečně skrytí chodci.
 Chodci, kteří nejsou jako takoví 

detekováni z důvodu pozorovací-
ho úhlu nebo obrysu.

 Chodci mimo rozsah detekce.
 Chodci s výškou nižší než přibliž-

ně 80 cm.

Systém může mít v některých situa-
cích omezenou funkčnost, například:
 V husté mlze, vlhkém prostředí 

nebo sněhu.
 V prudkých zatáčkách.
 Pokud jsou systémy řízení stabili-

ty vozidla deaktivovány, např. 
VSC OFF.

 Pokud je zorné pole kamery nebo 
čelního skla před zpětným zrcát-
kem znečištěné nebo zakryté.

 Pokud je kamera přehřátá v dů-
sledku příliš vysokých teplot 
a byla dočasně deaktivována.

 V závislosti na verzi výbavy: Po-
kud jsou radarové senzory zne-
čištěné nebo zakryté.

 V závislosti na výbavě vozidla: Po 
nesprávně provedené práci na 
laku vozidla.

 Až 10 sekund po nastartování 
motoru pomocí tlačítka start/stop.

 Během kalibrace kamery ihned 
po dodání vozidla.

 Pokud dochází k trvalému oslně-
ní v důsledku vyzařování světla 
proti vám, například slunce je na 
obloze nízké.

 Ve tmě.
Připevnění jakýchkoli předmětů - na-
příklad nálepek nebo fólií - v oblasti 
paprsku radarových senzorů také 
omezí funkci radarových senzorů 
a může dokonce způsobit jejich se-
lhání.

*: je-li ve výbavě

Varování při opouštění jízdního pru-
hu vydává varování, pokud vozidlo 
opouští silnici nebo svůj jízdní pruh.

Tento systém založený na kameře 
varuje, jakmile je dosaženo minimál-
ní rychlosti.
Minimální rychlost je specifická pro 
danou zemi a je zobrazena v menu 
pro systémy Toyota Supra Safety.
Výstrahy jsou vydávány pomocí vib-
race volantu. Sílu vibrace volantu je 
možné seřídit.
Systém nevydává varování, pokud 
řidič před opuštěním jízdního pruhu 
dává znamení o změně směru jízdy 
v příslušném směru.

Funkční omezení

Varování při opouštění jízd-
ního pruhu*

Podstata

Obecně
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V závislosti na výbavě, pokud je 
značení jízdního pruhu překročeno 
v rozsahu rychlostí až 250 km/h, 
systém může intervenovat nejen vi-
brací, ale také krátkým aktivním zá-
sahem do řízení. Systém tak 
pomáhá udržet vozidlo v jízdním 
pruhu.

Označení jízdního pruhu musí být 
detekováno kamerou, aby bylo va-
rování při opouštění jízdního pruhu 
aktivní.

Kamera je umístěna v blízkosti zpět-
ného zrcátka. V této oblasti udržujte 
čelní sklo čisté a prázdné.

Pokud byla funkce zapnuta při po-
sledním vypnutí motoru, varování 
při opouštění jízdního pruhu se akti-
vuje na začátku jízdy automaticky.
V závislosti na verzi pro národní trh 
je systém automaticky aktivován na 
začátku každé jízdy. Základní nasta-
vení je aktivováno.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za posouzení směru 
silnice a dopravní situace. Hrozí nebez-
pečí nehod. Přizpůsobte styl jízdy do-
pravním podmínkám. Pozorujte 
dopravní situaci a aktivně zasáhněte, 
pokud to situace vyžaduje. V případě 
výstrahy nepohybujte volantem zbyteč-
ně prudce.

VÝSTRAHA
Zobrazení a varování vás nezbavují 
vaší osobní odpovědnosti. Omezení 
systému mohou znamenat, že varová-
ní nebo reakce systému nejsou vydá-
vány nebo jsou vydávány příliš pozdě, 
nesprávně nebo bezdůvodně. Hrozí 
nebezpečí nehod. Přizpůsobte styl jíz-
dy dopravním podmínkám. Pozorujte 
dopravní situaci a aktivně zasáhněte, 
pokud to situace vyžaduje.

Provozní požadavky

Přehled

Tlačítko ve vozidle

Toyota Supra Safety

Kamera

Zapnutí/vypnutí

Automatické zapnutí
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Zobrazí se menu pro Toyota Supra 
Safety.
Pokud byly všechny systémy Toyota 
Supra Safety vypnuty, všechny sys-
témy se nyní zapnou.
"Customise Settings": v závislosti na 
vybavení, systémy Toyota Supra 
Safety mohou být konfigurovány in-
dividuálně. Individuální nastavení 
jsou aktivována a uložena pro aktu-
álně používaný profil řidiče. Jakmile 
se změní nastavení v menu, aktivují 
se všechna nastavení v menu.

Nastavení se přepíná mezi následu-
jícími položkami:
"ALL ON": Všechny systémy Toyota 
Supra Safety jsou zapnuty. Pro pod-
funkce jsou aktivována základní na-
stavení.
"Customise": Systémy Toyota Supra 
Safety jsou zapnuty podle individu-
álního nastavení.
Některé systémy Toyota Supra 
Safety nemohou být vypnuty indivi-
duálně.

Všechny systémy Toyota Supra 
Safety jsou vypnuty.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "Vehicle settings"
3 "Toyota Supra Safety"
4 "Lane departure warning"
5 Zvolte požadované nastavení:
 "Early": Systém vydá včasné va-

rování vždy, když je zjištěna ne-
bezpečná situace.

 "Medium": Systém splňuje standar-
dizované bezpečnostní požadavky.

 "Reduced": V závislosti na situa-
ci jsou některá varování potlače-
na, například při předjíždění bez 
použití směrových světel nebo při 
záměrném křížení čar jízdního 
pruhu v zatáčkách.

 "Off": Nejsou vydávána žádná va-
rování.

Zvolené nastavení je uloženo pro 
aktuálně používaný profil řidiče.

Manuální zapnutí/vypnutí

Stiskněte toto tlačítko.

Stiskněte toto tlačítko opako-
vaně.

Stiskněte a držte toto tlačítko.

Tlačítko Stav

Indikátor svítí zeleně: 
Všechny systémy Toyota 

Supra Safety jsou 
zapnuty.

Indikátor svítí oranžově: 
Některé systémy Toyota 

Supra Safety jsou vypnuty 
nebo nejsou aktuálně do-

stupné.

Indikátor nesvítí: Všechny 
systémy Toyota Supra 
Safety jsou vypnuty.

Nastavení doby varování
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Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "Vehicle settings"
3 "Steering wheel vibration"

4 Zvolte požadované nastavení.
Toto nastavení je přijato pro všech-
ny systémy Toyota Supra Safety 
a uloženo pro aktuálně používaný 
profil řidiče.

Zásah do řízení může být odděleně 
zapnut a vypnut pro sledování sle-
pého úhlu nebo varování při opouš-
tění jízdního pruhu.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"
3 "Toyota Supra Safety"
4 "Steering intervention"

Zvolené nastavení je uloženo pro 
aktuálně používaný profil řidiče.

Pokud vozidlo opouští jízdní pruh 
a označení jízdního pruhu je dete- 
kováno, volant vibruje podle nasta-
vení vibrace volantu.
Pokud jsou před změnou jízdního 
pruhu zapnuta směrová světla v pří-
slušném směru, není vydáno žádné 
varování.

V závislosti na výbavě, pokud je 
značení jízdního pruhu překročeno 
v rozsahu rychlostí až 210 km/h, 
systém může intervenovat nejen vi-
brací, ale také krátkým aktivním zá-
sahem do řízení. Zásah do řízení 
pomáhá udržet vozidlo v jízdním 
pruhu. Zásah řízení je pociťován na 
volantu a může být kdykoliv manuál-
ně překonán. Při aktivním zásahu 
do řízení na přístrojové desce bliká 
zobrazení.

V závislosti na výbavě, pokud sys-
tém provede aktivní zásah do řízení 
vícekrát během 3 minut, aniž by se 
řidič dotkl volantu, ozve se akustic-
ké varování. Při druhém zásahu do 
řízení zazní krátký varovný signál. 
Od třetího zásahu do řízení dále za-
zní delší varovný signál.
Zobrazí se také hlášení vozidla.
Varovný signál a hlášení informují ři-
diče, aby věnoval větší pozornost 
jízdnímu pruhu.

Seřízení síly vibrací volantu

Zapnutí/vypnutí zásahu do řízení

Zobrazení na přístrojové 
desce

Symbol svítí zeleně: Na ales-
poň jedné straně vozidla bylo 
detekováno označení jízdní-
ho pruhu a mohou být vydá-
vána varování.

Výstražná funkce

Když opouštíte jízdní pruh

Zásah do řízení

Výstražný signál
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Například, varování je zrušeno v ná-
sledujících situacích:
 Automaticky po několika sekun-

dách.
 Při vrácení do správného jízdního 

pruhu.
 Pokud vozidlo silně brzdí.
 Při signalizaci směrovými světly.
 Pokud zasahuje řízení stability 

vozidla VSC.

Systém může mít omezenou funkč-
nost v následujících situacích, na-
příklad:
 V husté mlze, vlhkém prostředí 

nebo sněhu.
 Pokud značení jízdních pruhů 

chybí, je opotřebované, špatně vi-
ditelné, spojuje/rozděluje se nebo 
je nejednoznačné; například 
v oblastech, kde jsou práce na 
silnici.

 Pokud je značení jízdních pruhů 
pokryto sněhem, ledem, špínou 
nebo vodou.

 V prudkých zatáčkách nebo úz-
kých silnicích.

 Pokud není značení jízdních pru-
hů bílé.

 Pokud je značení jízdních pruhů 
zakryto objekty.

 Pokud je vozidlo příliš blízko vozi-
dla před ním.

 Pokud dochází k trvalému oslně-
ní v důsledku vyzařování světla 
proti vám, například slunce je na 
obloze nízké.

 Pokud je zorné pole kamery nebo 
čelního skla před zpětným zrcát-
kem znečištěné nebo zakryté.

 Pokud je kamera přehřátá v dů-
sledku příliš vysokých teplot 
a byla dočasně deaktivována.

 Až 10 sekund po nastartování 
motoru pomocí tlačítka start/stop.

 Během kalibrace kamery ihned 
po dodání vozidla.

Hlášení vozidla se může zobrazit 
v případě omezené funkčnosti.

Zrušení varování

Omezení systému

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Systém nemusí reagovat vůbec, nebo 
může reagovat příliš pozdě, nespráv-
ně nebo bez oprávnění z důvodu 
omezení systému. Hrozí nebezpečí 
nehod nebo zničení majetku.
Dodržujte informace o omezení systé-
mu a v případě potřeby aktivně za-
sáhněte.

Funkční omezení
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*: je-li ve výbavě

BSM detekuje vozidla ve slepém 
úhlu, nebo pokud se vozidla přibli-
žují zezadu v sousedním pruhu. 
V těchto situacích je vydáváno varo-
vání různých úrovní.

Od minimální rychlosti sledují dva 
radarové senzory v zadním nárazní-
ku oblast za vozidlem a vedle něj.
Minimální rychlost je specifická pro 
danou zemi a je zobrazena v menu 
pro systémy Toyota Supra Safety.
Systém indikuje, když jsou vozidla 
v slepém úhlu, šipka 1, nebo se při-
bližuje zezadu v sousedním pruhu, 
šipka 2.
Kontrolka ve vnějším zrcátku se roz-
svítí na tlumené úrovni.
Před změnou jízdního pruhu se za-
pnutým směrovým světlem systém 
ve výše uvedených situacích vydá 
varování.
Kontrolka ve vnějším zrcátku bliká 
a volant vibruje.

BSM (Sledování slepého 
úhlu)*

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
podmínek viditelnosti a dopravní situa-
ce. Hrozí nebezpečí nehod. Přizpůsob-
te styl jízdy dopravním podmínkám. 
Pozorujte dopravní situaci a aktivně za-
sáhněte, pokud to situace vyžaduje.

VÝSTRAHA
Zobrazení a varování vás nezbavují 
vaší osobní odpovědnosti. Omezení 
systému mohou znamenat, že varová-
ní nebo reakce systému nejsou vydá-
vány nebo jsou vydávány příliš pozdě, 
nesprávně nebo bezdůvodně. Hrozí 
nebezpečí nehod. Přizpůsobte styl jíz-
dy dopravním podmínkám. Pozorujte 
dopravní situaci a aktivně zasáhněte, 
pokud to situace vyžaduje.

Přehled

Tlačítko ve vozidle

Toyota Supra Safety
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Radarové senzory jsou umístěny 
v zadním nárazníku.
Udržujte nárazníky čisté a bez pře-
kážek v oblasti radarových senzorů.

Pokud je funkce zapnuta při posled-
ním vypnutí motoru, BSM (Sledová-
ní slepého úhlu) se aktivuje na 
začátku jízdy automaticky.

Zobrazí se menu pro Toyota Supra 
Safety.
Pokud byly všechny systémy Toyota 
Supra Safety vypnuty, všechny sys-
témy se nyní zapnou.
"Customise Settings": v závislosti na 
vybavení, systémy Toyota Supra 
Safety mohou být konfigurovány in-
dividuálně. Individuální nastavení 

jsou aktivována a uložena pro aktu-
álně používaný profil řidiče. Jakmile 
se změní nastavení v menu, aktivují 
se všechna nastavení v menu.

Nastavení se přepíná mezi následu-
jícími položkami:
"ALL ON": Všechny systémy Toyota 
Supra Safety jsou zapnuty. Pro pod-
funkce jsou aktivována základní na-
stavení.
"Customise": Systémy Toyota Supra 
Safety jsou zapnuty podle individu-
álního nastavení.
Některé systémy Toyota Supra 
Safety nemohou být vypnuty indivi-
duálně.

Všechny systémy Toyota Supra 
Safety jsou vypnuty.

Radarové senzory

Zapnutí/vypnutí

Automatické zapnutí

Manuální zapnutí/vypnutí

Stiskněte toto tlačítko.

Stiskněte toto tlačítko opako-
vaně.

Stiskněte a držte toto tlačítko.

Tlačítko Stav

Indikátor svítí zeleně: 
Všechny systémy Toyota 

Supra Safety jsou 
zapnuty.

Indikátor svítí oranžově: 
Některé systémy Toyota 

Supra Safety jsou vypnuty 
nebo nejsou aktuálně do-

stupné.

Indikátor nesvítí: Všechny 
systémy Toyota Supra 
Safety jsou vypnuty.
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Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Toyota Supra Safety"

4 "Blind spot monitor"

5 Zvolte požadované nastavení.
"Off": Při tomto nastavení není vydáno 
žádné varování..
Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Steering wheel vibration"

4 Zvolte požadované nastavení.

Toto nastavení je přijato pro všech-
ny systémy Toyota Supra Safety 
a uloženo pro aktuálně používaný 
profil řidiče.

Tlumená kontrolka ve vnějším zrcát-
ku indikuje, když jsou vozidla v sle-
pém úhlu nebo se přibližují zezadu.

Pokud je zapnuto směrové světlo, 
když je nějaké vozidlo v kritické ob-
lasti, volant krátce zavibruje a kont-
rolka ve vnějším zrcátku jasně bliká.
Varování je ukončeno, když je smě-
rové světlo zrušeno nebo druhé vo-
zidlo opustilo kritickou oblast nebo.

Zablikání světel, když je vozidlo 
odemknuto, signalizuje, že systém 
provádí auto-test.

Nastavení doby varování

Seřízení síly vibrací volantu

Výstražná funkce

Kontrolka ve vnějším zrcátku

Předběžné varování

Akutní varování

Zablikání světel
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Při rychlostech nad přibližně 250 km/h 
je systém dočasně vypnut.
Při rychlostech pod cca 250 km/h 
systém opět reaguje podle nastavení.

Systém může mít omezenou funkč-
nost v následujících situacích, na-
příklad:
 Pokud je rychlost blížícího se vo-

zidla výrazně vyšší než rychlost 
vašeho vozidla.

 V husté mlze, vlhkém prostředí 
nebo sněhu.

 V prudkých zatáčkách nebo úz-
kých silnicích.

 Pokud je nárazník znečistěný, za-
mrzlý nebo zakrytý, například ná-
lepkami.

 Po nesprávně provedené práci 
na laku vozidla.

 Když je přepravován vyčnívající 
náklad.

Připevnění jakýchkoli předmětů - na-
příklad nálepek nebo fólií - v oblasti 
paprsku radarových senzorů také 
omezí funkci radarových senzorů 
a může dokonce způsobit jejich 
selhání.
Hlášení vozidla se zobrazí v případě 
omezené funkčnosti.

V závislosti na zvoleném nastavení 
pro varování, například doby varo-
vání, je možné, že se zobrazí více 
varování. Výsledkem může být zvý-
šený počet předčasných varování 
o kritických situacích.

Systém reaguje na vozidla blížící se 
zezadu.

Dva radarové senzory v zadním ná-
razníku sledují oblast za vozidlem.

Omezení systému

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Systém nemusí reagovat vůbec, nebo 
může reagovat příliš pozdě, nesprávně 
nebo bez oprávnění z důvodu omeze-
ní systému. Hrozí nebezpečí nehod 
nebo zničení majetku.
Dodržujte informace o omezení systé-
mu a v případě potřeby aktivně zasáh-
něte.

Horní rychlostní limit

Funkční omezení

Výstražná zobrazení

Předcházení kolizi zezadu

Podstata

Obecně
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Pokud se vozidlo blíží zezadu pří-
slušnou rychlostí, systém reaguje 
následovně:
 Zapnou se výstražná světla, aby 

upozornila dopravu vzadu, pokud 
existuje riziko kolize zezadu.

Radarové senzory jsou umístěny 
v zadním nárazníku.
Udržujte nárazníky čisté a bez pře-
kážek v oblasti radarových senzorů.

Systém je automaticky aktivován na 
začátku každé jízdy.
Systém je deaktivován v následují-
cích situacích:
 Při couvání.

Systém může mít omezenou funkč-
nost v následujících situacích:
 Pokud je rychlost blížícího se vo-

zidla výrazně vyšší než rychlost 
vašeho vozidla.

 Pokud se blížící se vozidlo pohy-
buje pomalu.

 V husté mlze, vlhkém prostředí 
nebo sněhu.

 V prudkých zatáčkách nebo úz-
kých silnicích.

 Pokud je nárazník znečistěný, za-
mrzlý nebo zakrytý, například ná-
lepkami.

 Pokud je zorné pole senzorů za-
kryté, například z důvodu garážo-
vých stěn, živých plotů nebo 
hromádek sněhu.

 Když je přepravován vyčnívající 
náklad.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
podmínek viditelnosti a dopravní situa-
ce. Hrozí nebezpečí nehod. Přizpůsob-
te styl jízdy dopravním podmínkám. 
Pozorujte dopravní situaci a aktivně za-
sáhněte, pokud to situace vyžaduje.

VÝSTRAHA
Zobrazení a varování vás nezbavují 
vaší osobní odpovědnosti. Omezení 
systému mohou znamenat, že varová-
ní nebo reakce systému nejsou vydá-
vány nebo jsou vydávány příliš pozdě, 
nesprávně nebo bezdůvodně. Hrozí 
nebezpečí nehod. Přizpůsobte styl jíz-
dy dopravním podmínkám. Pozorujte 
dopravní situaci a aktivně zasáhněte, 
pokud to situace vyžaduje.

Přehled

Radarové senzory

Zapnutí/vypnutí

Omezení systému
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Brzdová světla blikají, aby upozorni-
la účastníky silničního provozu za 
vaším vozidlem, že provádíte ma- 
névr nouzového brzdění. Tím se 
může snížit riziko kolize zezadu.

 Normální brzdění: Brzdová svět-
la svítí.

 Silné brzdění: Brzdová světla bli-
kají.

Krátce před zastavením vozidla se 
aktivují výstražná světla.
Vypnutí výstražných světel:
 Přidejte plyn.
 Stiskněte tlačítko výstražných 

světel.

Systém může automaticky zastavit 
vozidlo v určitých situacích bez zá-
sahu řidiče. Tím může být sníženo 
riziko další kolize a jejích následků.

Po zastavení vozidla se brzdy auto-
maticky uvolní.

V určitých situacích může být ne-
zbytné vozidlo zastavit rychleji, než 
je to možné pomocí automatického 
brzdění.
Za tímto účelem zabrzděte rychle 
a pevně. Na krátkou dobu bude 
brzdný vyšší než brzdný tlak dosa-
žený funkcí automatického brzdění. 
Tato akce přeruší proces automatic-
kého brzdění.

V určitých situacích může být ne-
zbytné zrušit automatické brzdění, 
například při vyhýbacím manévru.
Zrušení automatického brzdění:
 Sešlápnutím brzdového pedálu
 Sešlápnutím plynového pedálu

Systém může detekovat klesající 
pozornost nebo nástup únavy řidiče 
při dlouhých monotónních jízdách, 
například na dálnicích. V této situaci 
se doporučuje, abyste si dali pře-
stávku.

Světla nouzového brzdění

Podstata

Obecně

Autonomní nouzové brzdění

Podstata

Při zastavení

Silnější brzdění vozidla

Zrušení automatického brz-
dění

Sledování pozornosti řidiče

Podstata
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Systém se zapne pokaždé, když je 
zapnut stav připravenosti k jízdě.
Po zahájení jízdy se systém přizpů-
sobí řidiči tak, aby mohlo být de-
tekováno snížení pozornosti nebo 
únava.
Tento proces posuzuje následující 
kritéria:
 Osobní styl jízdy, například ovlá-

dání volantu.
 Jízdní podmínky, například denní 

doba, doba jízdy.
Systém je aktivní od přibližně 70 km/h 
a může také zobrazit doporučení 
pro přestávku.

Systém sledování pozornosti řidiče 
se automaticky aktivuje pokaždé, 
když je zapnut stav připravenosti 
k jízdě a může také zobrazit doporu-
čení pro přestávku.

Doporučení pro přestávku může být 
také zapnuto nebo vypnuto pomocí 
Toyota Supra Command.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Driver Attention Control"

4 Zvolte požadované nastavení:
 "Off": Doporučení pro přestávku 

není vydáno.
 "Standard": Doporučení pro pře-

stávku je vydáno s definovanou 
hodnotou.

 "Sensitive": Doporučení pro pře-
stávku je vydáno dříve.

Pokud řidič vykazuje znaky poklesu 
pozornosti nebo únavy, na ovláda-
cím displeji se zobrazí hlášení s do-
poručením přestávky.
Během zobrazení je možno zvolit 
následující nastavení:
 "Do not ask again"
 "Places to stop"
 "Remind me later"
Doporučení pro přestávku se opakuje 
po 20 minutách.

Po přestávce nelze zobrazit další 
doporučení pro přestávku dříve, než 
po uplynutí přibližně 45 minut.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
vaší fyzické kondice. Zvýšení nepozor-
nosti nebo únavy nemusí být deteková-
no nebo nemusí být detekováno včas. 
Hrozí nebezpečí nehod. Ujistěte se, že 
je řidič odpočatý a pozorný. Přizpůsobte 
styl jízdy dopravním podmínkám.

Funkce

Doporučení pro přestávku

Seřízení

Zobrazení
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Systém může mít omezenou funkč-
nost v situacích, jako jsou následují-
cí, a může být poskytnuto 
nesprávné varování nebo vůbec 
žádné varování.
 Pokud je nesprávně nastaven 

čas.
 Když je rychlost převážně nižší 

než přibližně 70 km/h.
 Pokud je použit sportovní styl jíz-

dy, například prudké zrychlování 
nebo rychlé zatáčení.

 V situacích aktivní jízdy, například 
častých změn jízdních pruhů.

 Při špatném stavu silnice.
 Při silném bočním větru.
Systém se resetuje přibližně 45 mi-
nut po zastavení vozidla, například 
při přestávce během dlouhé jízdy po 
dálnici.

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

ABS brání zablokování kol při použi-
tí brzd.
Ovládání řízení zůstane zachováno 
i v případě plného brzdění, čímž se 
zvýší aktivní bezpečnost silničního 
provozu.
ABS je připraven k provozu při kaž-
dém nastartování motoru.

Omezení systému Systémy řízení stability 
vozidla

Vybavení vozidla

Protiblokovací brzdový sys-
tém ABS
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Situace, kdy ABS nemůže dostateč-
ně fungovat:
 Při vjezdu do zatáčky nadměrně 

vysokou rychlostí

V tom případě, i když ABS funguje, ne-
může fungovat dostatečně, aby zabráni-
lo možné nebezpečné situaci. Řidič je 
výhradně zodpovědný za vnímání svého 
okolí a jízdu bezpečnou rychlostí.

Když je sešlápnut brzdový pedál 
rychle, systém automaticky aplikuje 
maximální brzdnou asistenci. Tím je 
zajištěna co nejkratší brzdná dráha 
v situacích při plném brzdění. Výho-
dy, které nabízí protiblokovací brz-
dový systém ABS, lze také využít 
naplno.
Tlak na brzdu by měl být udržován 
po celou dobu celého procesu plné-
ho brzdění.

Ve spojení s adaptivním tempoma-
tem tento systém zajišťuje, že brzda 
reaguje ještě rychleji při brzdění 
v kritických situacích.

Systém poskytuje podporu při roz-
jezdu směrem do kopce.

1 Držte vozidlo na místě sešlápnu-
tím brzdového pedálu.

2 Uvolněte brzdový pedál a ihned 
se rozjeďte.

Po uvolnění brzdového pedálu je vo-
zidlo podrženo přibližně 2 sekundy.
V závislosti na zatížení vozidla může 
vozidlo trochu popojet dozadu.

Systém snižuje výkon motoru a brz-
dí jednotlivá kola, čímž pomáhá 
v rámci limitů stanovených zákony 
fyziky bezpečně udržovat vozidlo na 
silnici.

VSC detekuje následující nestabilní 
jízdní podmínky, například:
 Ztráta trakce vzadu, která může 

vést k přetáčivosti.
 Ztráta přilnavosti předních kol, 

která může vést k nedotáčivosti.

Brzdový asistent

Adaptivní brzdový asistent

Asistent rozjezdu do kopce

Podstata

Rozjezd

Řízení stability vozidla VSC

Podstata

Obecně
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Jízdní stabilita při akceleraci a zatá-
čení je omezená, pokud je VSC 
deaktivováno.
Pro asistenci stability při jízdě co 
nejdříve znovu VSC aktivujte.

Když je VSC deaktivováno, na pří-
strojové desce se zobrazí VSC OFF.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
dopravní situace. Vzhledem k omeze-
ním systému nemůže reagovat nezá-
visle a náležitě ve všech dopravních 
podmínkách. Hrozí nebezpečí nehod. 
Přizpůsobte styl jízdy dopravním pod-
mínkám. Pozorujte dopravní situaci 
a aktivně zasáhněte, pokud to situace 
vyžaduje.

VÝSTRAHA
Při jízdě se zátěží na střeše, například 
se střešním nosičem, může vyšší těži-
ště znamenat, že v kritických jízdních 
situacích již není zaručena bezpečnost 
jízdy. Hrozí nebezpečí nehod nebo zni-
čení majetku. Nevypínejte řízení stabi-
lity vozidla VSC, když jedete se zátěží 
na střeše.

Přehled

Tlačítko ve vozidle

Vypnutí VSC

Deaktivace/aktivace VSC

Obecně

Deaktivace VSC

Držte tlačítko stisknuté, až se 
na přístrojové desce zobrazí 
VSC OFF a rozsvítí se indiká-
tor vypnutí VSC.

Aktivace VSC

Stiskněte toto tlačítko.
VSC OFF a indikátor vypnutí 
VSC zhasnou.

Zobrazení

Na přístrojové desce

Indikátor a výstražné kontrolky

Pokud indikátor svítí: VSC je 
deaktivováno.

Pokud indikátor bliká: VSC 
reguluje akceleraci a brzdnou 
sílu.
Pokud indikátor svítí: VSC 
má poruchu.
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 Při vjezdu do zatáčky nadměrně 
vysokou rychlostí

V tom případě, i když VSC funguje, ne-
může fungovat dostatečně, aby zabráni-
lo možné nebezpečné situaci. Řidič je 
výhradně zodpovědný za vnímání svého 
okolí a jízdu bezpečnou rychlostí.

Režim trakce je variantou řízení sta-
bility vozidla VSC a je optimalizován 
pro pohyb vpřed.
Ve speciálních silničních podmín-
kách, například na silnicích, na kte-
rých nebyl odklizen sníh, nebo na 
nezpevněném povrchu, zajišťuje 
systém maximální hybnost vpřed, 
ale s poněkud omezenou jízdní sta-
bilitou.

Aktivace režimu trakce poskytuje 
maximální trakci. Jízdní stabilita při 
akceleraci a zatáčení je omezená.
Krátká aktivace režimu trakce může 
být užitečná v následujících situa-
cích:
 Při jízdě v rozbředlém sněhu 

nebo na neupravených, sněhem 
pokrytých vozovkách.

 Když se rozjíždíte v hlubokém 
sněhu nebo na nezpevněném po-
vrchu.

 Když jedete se sněhovými řetězy

Situace, kdy VSC nemůže do-
statečně fungovat:

Režim trakce

Podstata

Obecně

Přehled

Tlačítko ve vozidle

Vypnutí VSC
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Když je režim trakce aktivován, na 
přístrojové desce se zobrazí TRAC-
TION.

V následujících situacích bude VSC 
automaticky aktivováno:
 Pokud je aktivován adaptivní 

tempomat s plným rychlostním 
rozsahem.

 V případě intervenčního brzdění 
systémů Toyota Supra Safety.

 V případě defektu pneumatiky.

*: je-li ve výbavě

Aktivní diferenciál plynule blokuje 
zadní nápravu v závislosti na jízd-
ních podmínkách. Poskytuje opti-
mální přenos hnací síly za všech 
jízdních podmínek tím, že brání pro-
táčení kol na obou zadních kolech.
Řidič je zodpovědný za styl jízdy od-
povídající situaci.

Aktivace/deaktivace režimu 
trakce

Aktivace režimu trakce

Stiskněte toto tlačítko.
Na přístrojové desce se zob-
razí TRACTION a rozsvítí se 
indikátor vypnutí VSC.

Deaktivace režimu trakce

Stiskněte toto tlačítko znovu.
TRACTION a indikátor vy-
pnutí VSC zhasnou.

Zobrazení

Zobrazení na přístrojové desce

Indikátor a výstražné kontrolky

Indikátor svítí: Režim trakce 
je aktivován.

Automatické přepnutí režimu

Aktivní diferenciál*
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Systém může být použit pro nasta-
vení rychlostního limitu tak, aby ne-
byla překročena omezení rychlosti.

Systém umožňuje nastavit jako rych-
lostní limit rychlosti od hodnoty 
30 km/h a vyšší. Pod nastaveným 
rychlostním limitem může vozidlo 
jezdit bez omezení.

Aktuální rychlost je přijata jako rych-
lostní limit.
Při zapnutí při stojícím vozidle nebo 
při jízdě nízkou rychlostí je jako 
rychlostní limit nastavena rychlost 
30 km/h.
Při aktivaci rychlostního limitu je 
možné, že se zapne řízení stability 
vozidla VSC a jízdní režim se přep-
ne na NORMAL.

Asistenční jízdní systémy

Vybavení vozidla

Manuální omezovač rychlosti

Podstata

Obecně

Přehled

Tlačítka na volantu

Tlačítko Funkce

Zapnutí/vypnutí systému.

Uložení aktuální rychlosti.
Asistent nejvyšší dovole-
né rychlosti, viz strana 
247: Přijetí navrhované 
rychlosti manuálně.

Kolébkový spínač:
Změna rychlostního limitu, 
viz strana 234.

Ovládání

Zapnutí

Stiskněte toto tlačítko na vo-
lantu.
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Systém se automaticky vypne v ná-
sledujících situacích, například:
 Když vypínáte spínač motoru.
 Když zapínáte tempomat.
 Když aktivujete režim Sport pou-

žitím spínače režimu Sport.
Zobrazení se vypne.

Systém je přerušen, když je zařazen 
zpětný chod nebo je převodovka 
v neutrálu.

Opakovaně stiskněte kolébkový spí-
nač směrem nahoru nebo dolů, až 
je nastaven požadovaný rychlostní 
limit.
 Každým stisknutím kolébkového 

spínače do bodu odporu se rych-
lostní limit zvýší nebo sníží 
o 1 km/h, 1 mph.

 Každým stisknutím kolébkového 
spínače za bod odporu se rych-
lostní limit změní na další náso-
bek 10 km/h u zobrazení v km/h, 
nebo další násobek 5 mph u zob-
razení v mph na rychloměru.

Pokud je dosažen nebo neúmyslně 
překročen nastavený rychlostní li-
mit, například při jízdě z kopce, není 
aktivováno intervenční brzdění.
Pokud během jízdy nastavíte rych-
lostní limit, který je nižší než aktuál-
ní rychlost, vozidlo zpomalí na 
nastavený rychlostní limit.
Vozidla s asistentem nejvyšší dovo-
lené rychlosti, viz strana 247: Změ-
na nejvyšší dovolené rychlosti 
detekovaná asistentem nejvyšší do-
volené rychlosti může být přijata 
omezovačem rychlosti jako nový 
rychlostní limit.
Aktuální rychlost je možné uložit 
také stisknutím tlačítka:

Pokud cestovní rychlost překročí 
nastavený rychlostní limit, systém 
vydá varování.
Rychlostní limit můžete úmyslně 
překročit. V tom případě nedojde 
k varování.
Pro úmyslné překročení nastavené-
ho rychlostního limitu plně sešláp-
něte plynový pedál.
Limit se opět automaticky aktivuje, 
jakmile aktuální rychlost klesne pod 
nastavenou rychlost.

Vypnutí
Stiskněte toto tlačítko na vo-
lantu.

Přerušení

Změna rychlostního limitu

Stiskněte toto tlačítko na vo-
lantu.

Překročení rychlostního limitu
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V závislosti na specifikacích vozidla 
se nastavený rychlostní limit zobrazí.

*: je-li ve výbavě

Tento systém umožňuje nastavit po-
žadovanou rychlost použitím tlačí-
tek na volantu. Požadovaná rychlost 
je pak udržována pomocí systému. 
Za tímto účelem systém automatic-
ky zrychluje a brzdí, podle potřeby.

Systém může být aktivován od 
30 km/h.
V závislosti na nastavení vozidla se 
mohou měnit vlastnosti tempomatu.

Varování při překročení rych-
lostního limitu

Vizuální varování

Pokud je rychlostní limit pře-
kročen: Indikátor na přístrojo-
vé desce bliká tak dlouho, 
dokud překračujete rychlostní 
limit.

Zobrazení na přístrojové 
desce

Indikátor

 Pokud indikátor svítí: Sys-
tém je zapnut.

 Pokud indikátor bliká: Na-
stavený rychlostní limit je 
překročen.

 Šedý indikátor: Systém je 
přerušen.

Zobrazení stavu

Tempomat*

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
dopravní situace. Vzhledem k omeze-
ním systému nemůže reagovat nezá-
visle a náležitě ve všech dopravních 
podmínkách. Hrozí nebezpečí nehod. 
Přizpůsobte styl jízdy dopravním pod-
mínkám. Pozorujte dopravní situaci 
a aktivně zasáhněte, pokud to situace 
vyžaduje.

VÝSTRAHA
Použití systému v následujících situa-
cích může zvýšit riziko nehody, napří-
klad:
●Na úsecích silnice s mnoha rohy 

a ohyby.
●V hustém provozu.
●Pokud je silnice namrzlá, pokud je 

mlha nebo sníh, pokud je mokro 
nebo na nezpevněném povrchu vo-
zovky.

Hrozí nebezpečí nehod nebo zničení 
majetku. Systém používejte pouze teh-
dy, pokud je možné jet konstantní rych-
lostí.

VÝSTRAHA
Požadovaná rychlost může být omy-
lem nastavena nesprávně nebo omy-
lem vyvolána. Hrozí nebezpečí nehod. 
Nastavte požadovanou rychlost podle 
dopravních podmínek. Pozorujte do-
pravní situaci a aktivně zasáhněte, po-
kud to situace vyžaduje.
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Indikátor se rozsvítí.
Tempomat je aktivní. Rychlost jízdy 
je udržována a uložena jako poža-
dovaná rychlost.
Řízení stability vozidla VSC je za-
pnuto, pokud je potřeba.

Zobrazení se vypne. Uložená poža-
dovaná rychlost je vymazána.

Systém je automaticky přerušen 
v následujících situacích:
 Pokud řidič zabrzdí.
 Pokud je volicí páka přesunuta 

mimo polohu volicí páky D.
 Pokud je aktivován trakční režim 

nebo je deaktivováno řízení stabi-
lity vozidla VSC.

 Pokud zasahuje řízení stability 
vozidla VSC.

Když je systém přerušen, stiskněte 
jednou kolébkový spínač nahoru 
nebo dolů.
Pokud je systém zapnutý, aktuální 
rychlost je udržována a uložena 
jako požadovaná rychlost.

Přehled

Tlačítka na volantu

Tlačítko Funkce

Zapnutí/vypnutí tempoma-
tu, viz strana 236.

Pro obnovení tempomatu 
s posledním nastavením. 
viz strana 237.

Přerušení tempomatu, viz 
strana 236.

Uložení rychlosti.
Asistent nejvyšší dovole-
né rychlosti, viz strana 
247: Přijetí navrhované 
rychlosti manuálně.

Kolébkový spínač:
Nastavení rychlosti, viz 
strana 236

Zapnutí/vypnutí tempomatu

Zapnutí

Stiskněte toto tlačítko na vo-
lantu.

Vypnutí

Stiskněte toto tlačítko na vo-
lantu.

Přerušení tempomatu

Manuální přerušení

Stiskněte toto tlačítko, když je 
systém aktivován.

Automatické přerušení

Nastavení rychlosti

Udržování a ukládání rychlosti
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Uložená rychlost se zobrazí na 
rychloměru, viz strana 238.
Řízení stability vozidla VSC je za-
pnuto, pokud je potřeba.
Rychlost je možné uložit také stisk-
nutím tlačítka.

Opakovaně stiskněte kolébkový spí-
nač směrem nahoru nebo dolů, až 
je nastavena požadovaná rychlost.
Pokud je systém aktivní, zobrazená 
rychlost se uloží a vozidlo dosáhne 
uložené rychlosti, když je silnice 
volná.
 Každým stisknutím kolébkového 

spínače do bodu odporu se poža-
dovaná rychlost zvýší nebo sníží 
o 1 km/h, 1 mph.

 Každým stisknutím kolébkového 
spínače za bod odporu se poža-
dovaná rychlost změní na další 
násobek 10 km/h u zobrazení 
v km/h, nebo další násobek 5 mph 
u zobrazení v mph na rychloměru.

Maximální rychlost, kterou lze nastavit, 
záleží na vozidle.

 Stisknutí kolébkového spínače do 
bodu odporu a jeho podržení 
zrychlí nebo zpomalí vozidlo bez 
sešlápnutí plynového pedálu.

Rychlost je udržována po uvolnění ko-
lébkového spínače. Zatlačením za bod 
odporu vozidlo akceleruje rychleji.

Pokud je tempomat přerušen, může 
být obnoven vyvoláním uložené 
rychlosti.
Před vyvoláním uložené rychlosti se 
ujistěte, že rozdíl mezi aktuální 
rychlostí a uloženou rychlostí není 
příliš velký. Jinak může dojít k neú-
myslnému brzdění nebo zrychlení.

Tempomat je obnoven s uloženými 
hodnotami.
Uložená hodnota rychlosti je vyma-
zána a v následujících případech ji 
již nelze vyvolat:
 Když je systém vypnut.
 Když je stav připravenosti k jízdě 

vypnut.

Stiskněte toto tlačítko.

Změna rychlosti
Obnovení tempomatu

Když je systém přerušen, 
stiskněte toto tlačítko.
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S odpovídajícím vybavením se na 
krátkou dobu digitálně zobrazí na-
stavená nejvyšší dovolená rychlost.

Některé informace ze systému mo-
hou být také zobrazeny na projekč-
ním displeji.

Požadovaná rychlost je také udržo-
vána, když jedete z kopce. Vozidlo 
může jet pomaleji než požadovanou 
rychlostí při jízdě do kopce, pokud 
motor nemá dostatečný výkon.

*: je-li ve výbavě

Tento systém umožňuje nastavit po-
žadovanou rychlost a požadovanou 
vzdálenost od vozidla vpředu použi-
tím tlačítek na volantu.
Když je silnice před vozidlem prázd-
ná, systém udržuje požadovanou 
rychlost brzděním a zrychlováním 
vozidla automaticky, podle potřeby.
Pokud vpředu jede vozidlo, systém 
přizpůsobí rychlost vašeho vozidla 
tak, aby udržoval nastavenou vzdá-
lenost od vozidla před vámi. Rych-
lost se přizpůsobuje do té míry, jak 
to daná situace umožňuje.

V předním nárazníku je instalován 
radarový senzor a na zpětném zr-
cátku je kamera pro detekci vozidel 
vpředu.
V závislosti na nastavení vozidla se 
mohou měnit vlastnosti tempomatu.
Vzdálenost může být nastavena 
v několika stupních a je z důvodů 
bezpečnosti závislá na individuální 
rychlosti.
Pokud vozidlo před vámi zabrzdí až 
do zastavení a krátce nato se rozje-
de, systém to může rozpoznat v me-
zích toho, co je za daných 
podmínek možné.

Zobrazení na přístrojové 
desce

Indikátor

 Zelený indikátor: Systém je 
aktivní.

 Šedý indikátor: Systém je 
přerušen.

 Žádný indikátor: Systém je 
vypnut.

Zobrazení stavu

Zobrazení na projekčním dis-
pleji

Tento symbol se zobrazí, 
když je dosaženo požadova-
né nastavené rychlosti.

Omezení systému

Adaptivní tempomat s plným 
rychlostním rozsahem*

Podstata

Obecně
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Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
dopravní situace. Vzhledem k omeze-
ním systému nemůže reagovat nezá-
visle a náležitě ve všech dopravních 
podmínkách. Hrozí nebezpečí nehod. 
Přizpůsobte styl jízdy dopravním pod-
mínkám. Pozorujte dopravní situaci 
a aktivně zasáhněte, pokud to situace 
vyžaduje.

VÝSTRAHA
Nezajištěné vozidlo se může začít po-
hybovat a popojet. Hrozí nebezpečí 
nehod. Před opuštěním vozidla ho za-
jistěte, abyste zabránili popojetí.

Abyste zajistili, že je vozidlo zajištěno 
proti popojetí, dodržujte následující:

●Zabrzděte parkovací brzdu.

●Na stoupajícím nebo klesajícím sva-
hu otočte přední kola směrem k ob-
rubníku.

●Kromě toho zajistěte vozidlo na 
stoupajícím nebo klesajícím svahu 
například podložením klínu pod kola.

VÝSTRAHA
Požadovaná rychlost může být omy-
lem nastavena nesprávně nebo omy-
lem vyvolána. Hrozí nebezpečí nehod. 
Nastavte požadovanou rychlost podle 
dopravních podmínek. Pozorujte do-
pravní situaci a aktivně zasáhněte, po-
kud to situace vyžaduje.

VÝSTRAHA
Hrozí nebezpečí nehod, pokud je roz-
díl v rychlosti vzhledem k ostatním vo-
zidlům příliš vysoký. To může nastat 
například v následujících situacích:

●Když se rychle přibližujete k pomalu 
se pohybujícímu vozidlu.

●Pokud jiné vozidlo náhle změní směr 
do jízdního pruhu vašeho vozidla.

●Když se rychle přibližujete k stojící-
mu vozidlu.

Hrozí nebezpečí zranění nebo i smrti. 
Pozorujte dopravní situaci a aktivně 
zasáhněte, pokud to situace vyžaduje.

Přehled

Tlačítka na volantu

Tlačítko Funkce

Zapnutí/vypnutí tempoma-
tu, viz strana 240.

Uložení aktuální rychlosti.
Asistent nejvyšší dovole-
né rychlosti, viz strana 
247: Přijetí navrhované 
rychlosti manuálně.

Stiskněte toto tlačítko, 
když je systém aktivován: 
Přerušení tempomatu, viz 
strana 241.
Když je systém přerušen, 
stiskněte toto tlačítko: Pro 
obnovení tempomatu 
s posledním nastavením. 
viz strana 242.

Nastavení vzdálenosti vo-
zidla, viz strana 242

Kolébkový spínač:
Nastavení rychlosti, viz 
strana 241
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Radarový senzor je umístěn v před-
ní části nárazníku.
Udržujte radarový senzor čistý 
a bez překážek.

Kamera je umístěna v blízkosti zpět-
ného zrcátka. V této oblasti udržujte 
čelní sklo čisté a prázdné.

Systém je možné používat s opti-
málním účinkem na kvalitních silni-
cích. Tento systém je funkční od 
rychlosti přibližně 30 km/h.
Maximální rychlost, kterou lze na-
stavit, je omezena a závisí například 
na vozidle a jeho vybavení.
Vyšší rychlosti lze nastavit přepnu-
tím na tempomat bez ovládání 
vzdálenosti.
Systém lze aktivovat také tehdy, 
když vozidlo nehybně stojí.

Indikátor se rozsvítí.
Tempomat je aktivní. Rychlost jízdy 
je udržována a uložena jako poža-
dovaná rychlost.
Řízení stability vozidla VSC je za-
pnuto, pokud je potřeba.

Když vypínáte tempomat při zasta-
veném vozidle, sešlápněte součas-
ně brzdový pedál.
Stiskněte následující tlačítko na vo-
lantu znovu.

Zobrazení se vypne. Uložená poža-
dovaná rychlost je vymazána.

Radarový senzor

Kamera

Oblast použití

Zapnutí/vypnutí a přerušení 
tempomatu

Zapnutí

Stiskněte toto tlačítko na vo-
lantu.

Vypnutí

Stiskněte toto tlačítko na vo-
lantu.
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Když je systém aktivován, stiskněte 
následující tlačítko na volantu:

Pokud přerušujete systém, když vo-
zidlo stojí, sešlápněte současně brz-
dový pedál.

Systém je automaticky přerušen 
v následujících situacích:
 Pokud řidič zabrzdí.
 Pokud je volicí páka přesunuta 

mimo polohu D.
 Pokud je aktivován trakční režim 

nebo je deaktivováno řízení stabi-
lity vozidla VSC.

 Pokud zasahuje řízení stability 
vozidla VSC.

 Pokud vozidlo stojí a bezpečnost-
ní pás je rozepnut a dveře řidiče 
jsou otevřeny.

 Pokud systém po delší dobu nede-
tekoval žádné objekty, například 
na silnicích s malým provozem 
a bez definovaných krajnic.

 Pokud je detekční zóna radaru 
narušena, například v důsledku 
znečištění nebo silných srážek.

 Po delší době stání, pokud bylo 
vozidlo zpomaleno do zastavení 
pomocí systému.

Když je systém přerušen, stiskněte 
jednou kolébkový spínač nahoru 
nebo dolů. Systém je aktivován.
Aktuální rychlost je udržována a ulo-
žena jako požadovaná rychlost.
Uložená rychlost se zobrazí na 
rychloměru.
Řízení stability vozidla VSC je za-
pnuto, pokud je potřeba.
Rychlost je možné uložit také stisk-
nutím tlačítka.

Manuální přerušení

Tlačítko na volantu.

Automatické přerušení

Nastavení rychlosti

Udržování a ukládání rychlosti

Stiskněte toto tlačítko.



242 3-1. OVLÁDÁNÍ

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Opakovaně stiskněte kolébkový spí-
nač směrem nahoru nebo dolů, až 
je nastavena požadovaná rychlost.
Pokud je systém aktivní, zobrazená 
rychlost se uloží a vozidlo dosáhne 
uložené rychlosti, když je silnice 
volná.
 Každým stisknutím kolébkového 

spínače do bodu odporu se poža-
dovaná rychlost zvýší nebo sníží 
o 1 km/h, 1 mph.

 Každým stisknutím kolébkového 
spínače za bod odporu se poža-
dovaná rychlost změní na další 
násobek 10 km/h u zobrazení 
v km/h, nebo další násobek 5 mph 
u zobrazení v mph na rychloměru.

Pro opakování činnosti podržte ko-
lébkový spínač v příslušné poloze.

Nastavení vzdálenosti je uloženo 
pro aktuálně používaný profil řidiče.

Pokud je tempomat přerušen, může 
být obnoven vyvoláním uložené 
rychlosti.
Před vyvoláním uložené rychlosti se 
ujistěte, že rozdíl mezi aktuální 
rychlostí a uloženou rychlostí není 
příliš velký. Jinak může dojít k neú-
myslnému brzdění nebo zrychlení.

Tempomat je obnoven s uloženými 
hodnotami.
Uložená hodnota rychlosti je vyma-
zána a v následujících případech ji 
již nelze vyvolat:
 Když je systém vypnut.
 Když je stav připravenosti k jízdě 

vypnut.

Změna rychlosti

Nastavení vzdálenosti

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Systém vás nezbavuje vaší osobní od-
povědnosti. Omezení systému může 
znamenat, že brzdění je prováděno 
příliš pozdě. Hrozí nebezpečí nehod 
nebo zničení majetku. Vždy věnujte 
pozornost dopravním podmínkám. Při-
způsobte vzdálenost dopravním a po-
větrnostním podmínkám a podle 
potřeby dodržujte předepsanou bez-
pečnou vzdálenost.

Nastavení vzdálenosti vozidla

Stiskněte opakovaně toto tla-
čítko, až je nastavena poža-
dovaná vzdálenost.

Obnovení tempomatu

Stiskněte toto tlačítko, abys-
te činnost systému obnovili, 
když je zrušena.
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Když jedete s aktivovaným tempo-
matem, může být ovládání vzdále-
nosti zapnuto a vypnuto.

Pro přepnutí zpět na tempomat 
s ovládáním vzdálenosti stiskněte 
toto tlačítko znovu.
Po přepnutí se zobrazí hlášení.

Zobrazí se zvolená vzdálenost k vo-
zidlu před vámi.

Přepínání mezi tempomatem 
s/bez ovládání vzdálenosti

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Systém nereaguje na provoz před vámi, 
ale udržuje uloženou rychlost. Hrozí 
nebezpečí nehod nebo zničení majet-
ku. Nastavte požadovanou rychlost 
podle dopravních podmínek a pokud je 
třeba, brzděte.

Přepnutí na tempomat bez ovlá-
dání vzdálenosti

Stiskněte a držte toto tlačítko.

Zobrazení na přístrojové 
desce

Zobrazení stavu

Zobrazí se nastavená nejvyš-
ší dovolená rychlost.

Vzdálenost vozidla

SET 110

Symbol Popis

Vzdálenost 1

Vzdálenost 2

Vzdálenost 3
Odpovídá přibližně 
polovině hodnoty 
rychlosti rychloměru 
vyjádřené v metrech. 
Je zvolena, když je 
systém zapnut poprvé.

Vzdálenost 4

Systém je přerušen.

Bez zobrazení ovlá-
dání vzdálenosti, pro-
tože je sešlápnut 
plynový pedál.
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Symbol vozidla na zobrazení vzdá-
lenosti se vzdálí, jakmile detekova-
né vozidlo odjede.
Abyste zrychlili, aktivujte ACC, na-
příklad krátkým sešlápnutím plyno-
vého pedálu nebo stisknutím 
kolébkového spínače.

Některé informace ze systému mo-
hou být také zobrazeny na projekč-
ním displeji.

Informace o vzdálenosti jsou aktivní 
za následujících okolností:
 Adaptivní tempomat je vypnutý.
 Je zvoleno zobrazení na projekč-

ním displeji, viz strana 182.
 Vzdálenost je příliš těsná.
 Rychlost je vyšší než přibližně 

70 km/h.

Detekované vozidlo

Symbol Popis

Zelený symbol:
Vozidlo vpředu je de-
tekováno. Systém 
udržuje nastavenou 
vzdálenost k vozidlu 
před vámi.

Indikátor a výstražné kontrolky

Symbol Popis

Zelený indikátor: Sys-
tém je aktivní.
Žádný indikátor: Sys-
tém je vypnut.

Symbol vozidla bliká:
Požadavky na činnost 
systému již nejsou 
dále splněny.
Systém byl deaktivo-
ván, ale bude pokra-
čovat v brzdění, dokud 
aktivně nepřevezmete 
ovládání sešlápnutím 
brzdového nebo ply-
nového pedálu.

Symbol vozidla a prou-
žek vzdálenosti bliká 
červeně a zní akustic-
ký signál:
Brzděte a v případě 
potřeby proveďte vy-
hýbací manévr.

Zobrazení na projekčním dis-
pleji

Požadovaná rychlost

Tento symbol se zobrazí, 
když je dosaženo požadova-
né nastavené rychlosti.

Informace o vzdálenosti

Tento symbol se zobrazí, po-
kud je vzdálenost od vozidla 
vpředu příliš krátká.

Omezení systému

Rozsah detekce
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Schopnosti detekce senzorů a ka-
pacita automatického brzdění jsou 
omezené.
Například dvoukolová vozidla ne-
musí být detekována.

Systém nemusí zpomalovat v násle-
dujících situacích:
 Chodci nebo podobně pomalí 

účastníci silničního provozu.
 Červená dopravní světla.
 Provoz směrem napříč.
 Protijedoucí vozidla.

Pokud před vás najednou vjede jiné 
vozidlo, systém nemusí být chopen 
obnovit zvolenou vzdálenost auto-
maticky. Za určitých okolností může 
být také nemožné obnovit zvolenou 
vzdálenost, pokud jedete výrazně 
rychleji než vozidla před vámi, na-
příklad když se rychle přibližujete 
k nákladnímu vozidlu. Pokud je vo-
zidlo před vámi jasně detekováno, 
systém vás vyzve, abyste zasáhli 
brzděním, a pokud je to nutné, pro-
veďte vyhýbací manévr.

Pokud je požadovaná rychlost příliš 
vysoká pro zatáčení, v zatáčce se 
mírně sníží. Systém však nemusí 
detekovat zatáčky předem, takže při 
zatáčení zmírněte svou rychlost.
Systém má omezený rozsah detek-
ce. V úzkých zatáčkách mohou na-
stat situace, kdy vozidlo jedoucí 
před vámi nebude detekováno nebo 
bude detekováno velmi pozdě.

Když se vozidlo blíží k zatáčce, úhel 
zatáčky může způsobit, že systém 
dočasně zareaguje na vozidla v dru-
hém jízdním pruhu. Pokud systém 
reaguje zpomalením vozidla, může-
te tento problém kompenzovat krát-
kým zrychlením. Když je plynový 
pedál opět uvolněn, systém obnoví 
ovládání rychlosti vozidla.

Zpomalovaní

Vozidla, která před vás vjedou

Zatáčení
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V některých situacích se vozidlo ne-
může automaticky rozjet, například:
 V prudkých stoupajících svazích.
 Před hrboly nebo vyvýšeninami 

na silnici.
V takových případech sešlápněte 
plynový pedál.

Mohou nastat následující omezení, 
pokud jsou nepříznivé povětrnostní 
nebo světelné podmínky:
 Zhoršená detekce vozidel.
 Krátká přerušení činnosti, když již 

byla vozidla detekována.
Příklady nepříznivých povětrnostních 
nebo světelných podmínek:
 Mokré silnice
 Sněžení
 Rozbředlý sníh
 Mlha
 Oslňující světlo
Při jízdě buďte pozorní a reagujte na 
aktuální dopravní podmínky. V pří-
padě potřeby aktivně zasáhněte, 
například brzděním, řízením nebo 
vyhýbacím manévrem.

Požadovaná rychlost je také udržo-
vána, když jedete z kopce. Vozidlo 
může jet pomaleji než požadovanou 
rychlostí při jízdě do kopce, pokud 
motor nemá dostatečný výkon.

Systém nelze aktivovat, pokud není 
radarový senzor správně vyrovnán, 
například, pokud je poškozen při 
parkování.
Pokud systém selhal, zobrazí se 
hlášení vozidla.
Nechte systém zkontrolovat kterým-
koliv autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, nebo kterým-
koliv spolehlivým servisem.
Systém může mít omezenou funkč-
nost, pokud je rozsah detekce rada-
rového senzoru částečně zakryt, 
například držákem registrační 
značky.

Detekce a reakce na stojící vozidla 
při přiblížení mohou být omezeny 
v následujících situacích:
 Během kalibrace kamery ihned 

po dodání vozidla.
 Porucha nebo znečištění kamery. 

Zobrazí se hlášení.

Rozjezd

Počasí

Výkon motoru

Porucha

Radarový senzor

Kamera
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*: je-li ve výbavě

Když systémy ve vozidle (například 
informace o nejvyšší dovolené rych-
losti) detekují změnu nejvyšší dovo-
lené rychlosti na trase, je možné 
tuto novou hodnotu nejvyšší dovole-
né rychlosti přijmout pro následující 
systémy:
 Manuální omezovač rychlosti
 Tempomat
 Adaptivní tempomat s plným 

rychlostním rozsahem
Hodnota rychlosti je navržena jako 
nová požadovaná rychlost pro přije-
tí. Aby byla hodnota rychlosti přijata, 
musí být aktivován příslušný sys-
tém.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Speed Assistant"

Asistent nejvyšší dovolené 
rychlosti*

Podstata

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
dopravní situace. Vzhledem k omeze-
ním systému nemůže reagovat nezá-
visle a náležitě ve všech dopravních 
podmínkách. Hrozí nebezpečí nehod. 
Přizpůsobte styl jízdy dopravním pod-
mínkám. Pozorujte dopravní situaci 
a aktivně zasáhněte, pokud to situace 
vyžaduje.

VÝSTRAHA
Požadovaná rychlost může být omy-
lem nastavena nesprávně nebo omy-
lem vyvolána. Hrozí nebezpečí nehod. 
Nastavte požadovanou rychlost podle 
dopravních podmínek. Pozorujte do-
pravní situaci a aktivně zasáhněte, po-
kud to situace vyžaduje.

Přehled

Tlačítka na volantu

Tlačítko Funkce

Přijetí navrhované rych-
losti manuálně.

Zapnutí/vypnutí a nastavení
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Pokud jsou systém a tempomat za-
pnuty, na přístrojové desce se zob-
razí hlášení.

V manuálním režimu lze detekovat 
rychlostní limit pro tempomat.

Je možné nastavit, zda má být nej-
vyšší dovolená rychlost přijata přes-
ně, nebo s tolerancí –15 km/h až 
+15 km/h.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"
2 "Vehicle settings"
3 "Speed Assistant"
4 "Adjust speed limits"
5 Potvrďte požadované nastavení.

Asistent nejvyšší dovolené rychlosti 
je založen na systému Informací 
o nejvyšší dovolené rychlosti.
Vezměte v úvahu omezení systému 
Informací o nejvyšší dovolené rych-
losti, viz strana 176.
V závislosti na zemi nemusí být zob-
razované nejvyšší dovolené rych-
losti dostupné pro přijetí, nebo 
pouze s omezením, například s in-
formacemi o rychlosti z navigační-
ho systému.
Tempomat bez ovládání vzdálenosti: 
V závislosti na systému nemusí být 
možné automaticky přijímat nejvyšší 
dovolené rychlosti.
Nejvyšší dovolené rychlosti, které 
jsou před vámi, mohou být použity 
pouze pro adaptivní tempomat.
Systém nemůže reagovat na nej-
vyšší dovolené rychlosti, pokud na-
vigační systém nemůže s jistotou 
určit polohu vozidla.

Zobrazení na přístrojové 
desce

Symbol Funkce

Indikátor svítí spolu se 
symbolem systému regu-
lace rychlosti:
Asistent nejvyšší dovole-
né rychlosti je aktivní 
a detekované nejvyšší do-
volené rychlosti mohou 
být pro zobrazený systém 
přijaty manuálně.

Detekovaná změna nej-
vyšší dovolené rychlosti 
s okamžitým účinkem.
Údaje o vzdálenosti za 
symbolem indikují, že 
může dojít ke změně nej-
vyšší dovolené rychlosti 
před vámi.

Indikátor svítí zeleně: De-
tekovaná nejvyšší dovole-
ná rychlost může být 
přijata tlačítkem SET.
Jakmile je nejvyšší dovo-
lená rychlost přijata, zob-
razí se zelené zaškrtnutí.

Přijetí detekované nejvyšší 
dovolené rychlosti manuálně

Když se symbol SET rozsvítí 
bíle, stiskněte toto tlačítko.

Nastavení seřízení rychlosti

Omezení systému
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Parkovací senzory poskytují asis-
tenci při parkování vozidla. Objekty 
před nebo za vozidlem, protože se 
pomalu přibližují, jsou indikovány 
akustickými signály a zobrazením 
na ovládacím displeji.
V závislosti na verzi výbavy: Pře-
kážky na boku vozidla, které jsou 
detekovány bočními ultrazvukovými 
senzory, mohou být také hlášeny 
funkcí ochrany boku, viz strana 252.

Ultrazvukové senzory pro měření 
vzdáleností jsou umístěny v náraz-
nících a případně na boku vozidla.
Jejich dosah je přibližně 2 m, v zá-
vislosti na překážce a prostředí.
K akustickému varování dojde, když 
je vozidlo přibližně 70 cm od objektu 
a hrozí kolize.
Pro objekty za vozidlem je akustické 
varování vydáno dříve, ve vzdále-
nosti přibližně 1,5 m.

Parkovací senzory

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
dopravní situace. Vzhledem k omeze-
ním systému nemůže reagovat nezá-
visle a náležitě ve všech dopravních 
podmínkách. Hrozí nebezpečí nehod. 
Přizpůsobte styl jízdy dopravním pod-
mínkám. Pozorujte dopravní situaci 
a aktivně zasáhněte, pokud to situace 
vyžaduje.

VÝSTRAHA
Pokud vozidlo jede vysokou rychlostí, 
když jsou aktivovány parkovací senzo-
ry, může dojít k zpoždění varování 
z důvodu fyzikálních podmínek. Hrozí 
nebezpečí poranění nebo zničení ma-
jetku. Nepřibližujte se k objektu rychle. 
Nerozjíždějte se rychle, když nejsou 
ještě parkovací senzory aktivní.

Přehled

Tlačítko ve vozidle

Tlačítko parkovacího asis- 
tenta
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Pro zajištění plné funkčnosti:
 Nezakrývejte senzory, například 

nálepkami, nosičem jízdních kol.
 Udržujte senzory čisté a bez pře-

kážek.

Systém se automaticky zapne v ná-
sledujících situacích:
 Pokud je zvolena poloha volicí 

páky R, když motor běží.
 V závislosti na verzi vybavení: 

Když se blíží detekované překáž-
ky, pokud je rychlost nižší než 
přibližně 4 km/h. Vzdálenost akti-
vace závisí na individuální situaci.

Automatická aktivace při detekci 
překážek může být zapnuta a vy-
pnuta.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Parking"

4 Případně: "Automatic Parking 
Sensors activation"

5 "Automatic Parking Sensors 
activ."

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.
V závislosti na verzi výbavy se navíc 
zapne příslušný pohled kamery.

Při překročení určité vzdálenosti 
nebo rychlosti se systém vypne.
Zapněte systém zpět, pokud je po-
třeba.

 Zapnout: LED svítí.
 Vypnout: LED zhasne.
Při zařazení zpětného chodu 
a stisknutí tlačítka parkovacího asis-
tenta se zobrazí snímek ze zpětné 
kamery.
V závislosti na výbavě nelze systém 
vypnout manuálně, když je zařazen 
zpětný chod.

Ultrazvukové senzory

Ultrazvukové senzory par-
kovacích senzorů, napří-
klad v náraznících.

Provozní požadavky

Zapnutí/vypnutí

Automatické zapnutí

Automatické vypnutí při pohybu 
vpřed

Manuální zapnutí/vypnutí

Stiskněte tlačítko parkovací-
ho asistenta.
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■ Obecně
Přerušovaný zvuk indikuje polohu 
objektu podle toho, jak se k němu 
vozidlo přibližuje. Pokud je například 
objekt identifikován vlevo vzadu, 
akustický signál je vysílán z levého 
zadního reproduktoru.
Čím kratší je vzdálenost od objektu, 
tím kratší jsou intervaly.
Nepřetržitý tón zní, pokud je vzdále-
nost k detekovanému objektu menší 
než přibližně 20 cm.
Pokud jsou objekty před a za vozi-
dlem současně, a jsou ve vzdále-
nosti menší než přibližně 20 cm, 
zazní střídavý nepřetržitý tón.
Když je zvolena poloha volicí páky 
P, přerušovaný tón a nepřetržitý tón 
se vypnou.
Při zastavení vozidla se přerušova-
ný zvuk po krátké době vypne.
■ Ovládání hlasitosti
Hlasitost akustického signálu parko-
vacích senzorů je možné seřídit.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"
3 "Sounds"
4 "Volume settings"

5 "Parking Sensor"
6 Nastavte požadovanou hodnotu.
Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Přiblížení vozidla k objektu je zobra-
zeno na ovládacím displeji. Objekty, 
které jsou vzdálenější, jsou již zob-
razeny před vydáním akustického 
signálu.
Jakmile jsou aktivovány parkovací 
senzory, objeví se zobrazení.
Dosah záznamu senzorů je zobra-
zen zeleně, žlutě a červeně, pokud 
jsou v dosahu detekovány překážky.
Pro lepší odhad potřebného prosto-
ru jsou zobrazeny čáry jízdní trasy.
Pokud je zobrazen obraz zpětné ka-
mery, lze přepnout na parkovací 
senzory nebo, pokud je to nutné, na 
jiný pohled s označením překážek:
1 V případě potřeby zatlačte ovla-

dač doleva.

2 Například "Parking sensors"

Funkce RCTA (Upozornění na do-
pravu za vozem), viz strana 258: 
V závislosti na vybavení, zobrazení 
parkovacích senzorů také varuje 
před vozidly přibližujícími se ze 
stran vpředu a vzadu.

Výstraha

Akustické signály

Vizuální varování
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Funkce nouzového brzdění parko-
vacích senzorů vyvolá nouzové brz-
dění, pokud hrozící nebezpečí 
kolize.

Kvůli omezením systému nelze koli-
zi zabránit za všech okolností.
Tato funkce je k dispozici při rych-
lostech nižších než je rychlost chů-
ze, když jedete nebo couváte.
Sešlápnutí plynového pedálu přeru-
ší intervenční brzdění.
Po nouzovém zabrzdění do zasta-
vení je možné pokračovat v poma-
lém přibližování k překážce. Pro 
přiblížení lehce sešlápněte plynový 
pedál.
Pokud je plynový pedál sešlápnut 
pevněji, vozidlo se rozjede jako nor-
málně. Manuální brzdění je možné 
kdykoliv.
Systém používá ultrazvukové sní-
mače parkovacích senzorů a parko-
vacího asistenta.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Parking"

4 "Active PDC emergency inter-
vention"

5 "Active PDC emergency interv."

Nastavení je uloženo pro aktuálně 
používaný profil řidiče.

Systém varuje před překážkami na 
boku vozidla.

Systém používá ultrazvukové sní-
mače parkovacích senzorů a parko-
vacího asistenta.

V závislosti na verzi výbavy: 
funkce nouzového brzdění, 
parkovací senzory s funkcí 
nouzového brzdění

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
dopravní situace. Hrozí nebezpečí ne-
hody. Přizpůsobte styl jízdy dopravním 
podmínkám. Kromě toho, sledujte pří-
mo dopravní situaci a oblast kolem vo-
zidla a podle potřeby aktivně zasahujte.

Aktivace/deaktivace systému

V závislosti na verzi výbavy: 
Ochrana boku při parkování

Podstata

Obecně
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Na bocích vozidla se zobrazuje zna-
čení překážek, aby se chránily boky 
vozidla.
 Barevné značení: Varování, že 

byly detekovány překážky.
 Šedé značení, šrafované: Nebyly 

detekovány žádné překážky.
 Žádné značení, černé: Oblast při-

lehlá k vozidlu ještě nebyla de-
tekována.

Systém zobrazuje pouze stacionární 
překážky, které byly dříve deteková-
ny senzory během jízdy.
Systém nedetekuje, zda se překáž-
ka následně pohybuje. Značení se 
po určité době, kdy vozidlo stojí, 
zobrazí černě. Oblast vedle vozidla 
je potřeba znovu naskenována.

Určité podmínky a objekty mohou 
potlačit ultrazvukové měření k jeho 
limitům, včetně následujících:
 Malé děti a zvířata.
 Osoby nosící určité typy oděvů, 

například plášť.
 Vnější interference s ultrazvukem, 

například projíždějícími vozidly 
nebo hlasitými stroji.

 Senzory, které jsou znečištěné, 
zamrzlé, poškozené nebo ne-
správně seřízené.

 Určité povětrnostní podmínky, na-
příklad vysoká vlhkost, mokro, 
sněžení, extrémní teplo nebo sil-
ný vítr.

 Tažné tyče a tažná zařízení jiných 
vozidel.

 Tenké nebo klínovité objekty.
 Pohybující se objekty.
 Vyšší vyčnívající objekty, napří-

klad vyčnívající zdi.

Zobrazení

Omezení ochrany boku při parko-
vání

Omezení systému

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Systém nemusí reagovat vůbec, nebo 
může reagovat příliš pozdě, nesprávně 
nebo bez oprávnění z důvodu omezení 
systému. Hrozí nebezpečí nehody. Při-
způsobte styl jízdy dopravním podmín-
kám. Kromě toho, sledujte přímo 
dopravní situaci a oblast kolem vozidla 
a podle potřeby aktivně zasahujte.

Omezení ultrazvukového měření
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 Objekty s rohy, hranami a hladký-
mi povrchy.

 Objekty s jemnými povrchy nebo 
strukturami, například ploty.

 Objekty s porézními povrchy.
 Malé a nízké objekty, jako jsou 

krabice.
 Překážky a lidé na okraji jízdního 

pruhu.
 Měkké překážky nebo překážky 

pokryté pěnou.
 Rostliny nebo keře.
 Nízké objekty, které jsou již indi-

kovány, například obrubníky, mo-
hou zasahovat do slepých oblastí 
senzorů před nebo po zaznění 
souvislého tónu.

 Systém nebere v úvahu náklad 
vyčnívající mimo obrys vozidla.

Za následujících podmínek se sys-
tém může poskytnout výstrahu, ač-
koliv v rozsahu detekce není žádná 
překážka:
 V hustém dešti.
 Pokud jsou senzory velmi znečiš-

těné nebo pokryté ledem.
 Pokud jsou senzory zakryty sně-

hem.
 Na hrubých površích silnice.
 Na nerovných površích, například 

zpomalovací prahy.
 Ve velkých obdélníkových budo-

vách s hladkými stěnami, napří-
klad podzemní parkoviště.

 V mycích boxech nebo myčkách 
vozidel,

 V přítomnosti hustých výfukových 
plynů.

 V přítomnosti jiných ultrazvuko-
vých zdrojů, například zameta-
cích strojů, parních čističů nebo 
neonových světel.

Chcete-li snížit počet falešných alar-
mů, například v automatických 
myčkách, vypněte, automatickou 
aktivaci parkovacích senzorů, viz 
strana 250, když jsou případně de-
tekovány překážky.

Zobrazí se hlášení.

Parkovací senzory mají poruchu. 
Nechte systém zkontrolovat kterým-
koliv autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, nebo kterým-
koliv spolehlivým servisem.

Zpětná kamera poskytuje pomoc při 
parkování couváním nebo manévro-
vání. To provádí zobrazením obrazu 
oblasti za vozidlem na ovládacím 
displeji.
Asistenční funkce, například po-
mocné čáry, mohou být také zobra-
zeny na displeji.

Falešné alarmy

Porucha

Zobrazí se bílý symbol a ob-
last snímání senzorů je na 
ovládacím displeji zobrazena 
tmavou barvou.

Zpětná kamera

Podstata
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Objektiv kamery je v blízkosti osvět-
lení registrační značky.

Nečistoty mohou zhoršit kvalitu ob-
razu. Očistěte objektiv kamery, po-
kud je potřeba.

Systém se automaticky zapne, po-
kud je zvolena poloha volicí páky R, 
když motor běží.

Při překročení určité vzdálenosti 
nebo rychlosti se systém vypne.
Zapněte systém zpět, pokud je po-
třeba.

 Zapnout: LED svítí.
 Vypnout: LED zhasne.
Přiblížení vozidla k objektu je zobra-
zeno na ovládacím displeji.

Pokud není zobrazen pohled zpětné 
kamery, přepněte pohled pomocí 
Toyota Supra Command:
1 V případě potřeby nakloňte ovla-

dač na stranu.

2 "Rear view camera"
Zobrazí se obraz ze zpětné kamery.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
dopravní situace. Hrozí nebezpečí ne-
hod. Přizpůsobte styl jízdy dopravním 
podmínkám. Kromě toho, sledujte pří-
mo dopravní situaci a oblast kolem 
vozidla a aktivně zasahujte v odpovída-
jících situacích.

Přehled

V závislosti na výbavě: Tlačítko ve 
vozidle

Tlačítko parkovacího asis- 
tenta

Kamera

Zapnutí/vypnutí

Automatické zapnutí

Automatické vypnutí při pohybu 
vpřed

V závislosti na výbavě: manuální 
zapnutí/vypnutí

Stiskněte tlačítko parkovací-
ho asistenta.

Přepínání pohledu pomocí Toyota 
Supra Command.
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 Zpětná kamera je zapnuta.
 Udržujte oblast detekce kamery 

prázdnou. Vyčnívající náklad 
nebo systémy nosičů, které ne-
jsou připojeny do zásuvky přívě-
su, mohou omezit detekční oblast 
kamery.

Současně může být aktivních něko-
lik asistenčních funkcí.
Asistenční funkce mohou být aktivo-
vány manuálně.
1 V případě potřeby nakloňte ovla-

dač doleva.

2 S příslušným vybavením: 
"Camera picture"

3

 "Parking guide lines".
Zobrazí se čáry jízdní dráhy a zatáčecí 
oblouky, viz strana 256.

 "Obstacle marking."
V závislosti na vybavení jsou překážky 
zjištěné parkovacími senzory zobraze-
ny, viz strana 257, pomocí značek.

■ Čáry jízdní dráhy

Čáry jízdní dráhy vám pomohou od-
hadnout potřebný prostor při parko-
vání a manévrování na rovné 
vozovce.
Čáry jízdní dráhy jsou závislé na 
úhlu natočení volantu a jsou průběž-
ně přizpůsobovány pohybům volantu.

■ Zatáčecí oblouky

Zatáčecí oblouky mohou být zobra-
zeny pouze na obrazu kamery spolu 
s čárami jízdních drah.
Zatáčecí oblouky ukazují průběh 
nejmenšího možného kruhu zatoče-
ní na rovném povrchu vozovky
Jakmile se volant otočí za určitý 
úhel, zobrazí se pouze jeden zatá-
čecí oblouk.

Provozní požadavky

Zobrazení na ovládacím dis-
pleji

Obecně

Pomocné čáry při parkování
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■ Parkování pomocí čar jízdní 
dráhy a zatáčecích oblouků

1 Umístěte vozidlo tak, aby červe-
ný zatáčecí oblouk byl v ohrani-
čení parkovacího místa.

2 Otočte volant tak, aby zelená 
čára jízdní dráhy překrývala od-
povídající zatáčecí oblouk.

V závislosti na vybavení jsou pomo-
cí parkovacích senzorů detekovány 
překážky za vozidlem.
Značky překážek mohou být zobra-
zeny na obrazu ze zpětné kamery.
Barevné odstupňování odpovídá 
značení parkovacích senzorů.

Při zapnuté zpětné kameře:
1 V případě potřeby nakloňte ovla-

dač doleva.
2 "Camera picture"
3
 "Brightness"
 "Contrast"
4 Nastavte požadovanou hodnotu.

Pokud je kamera deaktivována, na-
příklad když je otevřeno víko zava-
zadlového prostoru, zobrazí se 
obraz kamery jako šedé šrafování.

Systém nemůže detekovat velmi 
nízké překážky a vyšší, vyčnívající 
objekty, jako jsou římsy.
V závislosti na vybavení se při ně-
kterých asistenčních funkcích zo-
hledňují také údaje parkovacích 
senzorů.
Dodržujte pokyny uvedené v kapito-
le o parkovacích senzorech.
Objekty zobrazené na ovládacím 
displeji mohou být blíže, než se jeví. 
Neodhadujte vzdálenost k objektům 
na základě zobrazení.

Značka překážky

Nastavení jasu a kontrastu 
pomocí Toyota Supra 
Command

Omezení systému

Deaktivovaná kamera

Detekce objektů
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*: je-li ve výbavě

U slepých výjezdů nebo při výjezdu 
z kolmých parkovacích míst systém 
detekuje ostatní účastníky silničního 
provozu, kteří se blíží ze strany dří-
ve, než je možné ze sedadla řidiče.

Dva radarové senzory v zadním ná-
razníku sledují oblast za vozidlem.
Systém signalizuje, když se blíží 
ostatní účastníci silničního provozu. Radarové senzory jsou umístěny 

v zadním nárazníku.
Udržujte nárazníky čisté a bez pře-
kážek v oblasti radarových senzorů.

Funkce RCTA (Upozornění 
na dopravu za vozem)*

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Tento systém vás nezbavuje vaší osob-
ní odpovědnosti za správné posouzení 
podmínek viditelnosti a dopravní situa-
ce. Hrozí nebezpečí nehod. Přizpůsob-
te styl jízdy dopravním podmínkám. 
Pozorujte dopravní situaci a aktivně za-
sáhněte, pokud to situace vyžaduje.

Přehled

Tlačítko ve vozidle

Tlačítko parkovacího asis- 
tenta

Radarové senzory



259

3

3-1. OVLÁDÁNÍ

O
VLÁD

ÁN
Í

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

1 Stiskněte tlačítko parkovací-
ho asistenta.

2 Nakloňte ovladač doleva.

3 "Settings"

4 "Cross-traffic alert"

5 "Cross-traffic alert"

Nebo pomocí Toyota Supra 
Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Parking"

4 "Cross-traffic alert"

5 "Cross-traffic alert"

Pokud byl systém aktivován na 
ovládacím displeji, zapne se auto-
maticky, jakmile jsou aktivní parko-
vací senzory nebo panoramatický 
pohled a je zařazen převodový stu-
peň.
Systém je zapnut vzadu, když je za-
řazen zpětný chod.

Systém se automaticky vypne v ná-
sledujících situacích:
 Pokud je překročena rychlost 

chůze.
 Když překročena určitá vzdále-

nost
 Během aktivního parkování po-

mocí parkovacího asistenta.

Ovládací displej zobrazí odpovídají-
cí zobrazení, může zaznít akustický 
signál a kontrolka ve vnějším zrcát-
ku bliká.

Kontrolka ve vnějším zrcátku bliká, 
pokud jsou detekována jiná vozidla 
pomocí zadních senzorů, když se 
vozidlo pohybuje dozadu.

Zapnutí/vypnutí

Aktivace/deaktivace systému

Automatické zapnutí

Automatické vypnutí

Upozornění

Obecně

Kontrolka ve vnějším zrcátku
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V pohledu parkovacích senzorů bli-
ká hraniční oblast červeně, pokud 
senzory detekují vozidla.

Kromě vizuálního zobrazení se ozve 
varovný signál, když se vaše vozidlo 
pohybuje odpovídajícím směrem.

Systém může mít omezenou funkč-
nost v následujících situacích:
 Pokud se blížící se vozidlo pohy-

buje velmi rychle.
 V husté mlze, vlhkém prostředí 

nebo sněhu.
 V prudkých zatáčkách.
 Pokud je nárazník znečistěný, za-

mrzlý nebo zakrytý, například ná-
lepkami.

 Pokud je zorné pole senzorů za-
kryté, například z důvodu garážo-
vých stěn, živých plotů nebo 
hromádek sněhu.

 Když je přepravován vyčnívající 
náklad.

 Pokud se křižující objekty pohy-
bují velmi pomalu.

 Pokud jsou v zorném poli senzorů 
další objekty, které zakrývají kři-
žující provoz.

Zobrazení v pohledu parkovacích 
senzorů

Akustické varování

Omezení systému
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Součásti odpružení byly optimalizo-
vány pro toto vozidlo a jeho oblast 
použití, čímž se zajistí nejlepší mož-
ný zážitek z jízdy.

*: je-li ve výbavě

Adaptivní variabilní odpružení je 
ovladatelné sportovní odpružení. 
Systém snižuje nežádoucí pohyby 
vozidla při použití dynamického sty-
lu jízdy nebo při jízdě po nerovných 
vozovkách.
V závislosti na stavu vozovky a stylu 
jízdy to zvyšuje dynamiku jízdy 
a jízdní komfort.

Systém nabízí různá nastavení tlu-
mičů od pohodlného cestování po 
dynamickou jízdu.
Konfigurace tlumičů odpružení jsou 
přiřazeny různým jízdním režimům 
spínače režimu Sport, viz strana 
161.

Jízdní komfort

Vybavení vozidla

Součásti odpružení

Adaptivní variabilní odpru-
žení*

Podstata

Obecně
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Kvalita vzduchu ve vozidle je zvyšo-
vána následujícími komponenty:
 Interiér testovaný na emise.
 Mikrofiltr.
 Systém klimatizace pro regulaci 

teploty, proudění vzduchu a režim 
recirkulovaného vzduchu.

 Automatická recirkulace vzduchu 
AUC.

 Nezávislé větrání.

Klimatizace

Vybavení vozidla

Kvalita vzduchu interiéru

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Při dlouhodobém používání systému 
klimatizace, vyhřívání sedadel atd., se 
ujistěte, že v blízkosti výstupů vzduchu 
nebo v přímém kontaktu se sedadlem 
nejsou žádné části těla, protože to 
může vést k menším popáleninám 
nebo omrzlinám. Pokud se při používá-
ní systému klimatizace nebo vyhřívání 
sedadel cítíte neobvykle, okamžitě za-
stavte nebo změňte nastavení.
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Automatická klimatizace

Přehled

Tlačítka ve vozidle

Funkce klimatizace

Tlačítko Funkce

Teplota, viz strana 264.

Režim klimatizace, viz 
strana 264.

Maximální ochlazování, 
viz strana 265.

Program AUTO, viz strana 
265.

Režim recirkulovaného 
vzduchu, viz strana 265.

Vypnutí, viz strana 264.

Distribuce vzduchu, ma-
nuálně, viz strana 266.

Odmrazení čelního skla 
a odstranění kondenza-
ce, viz strana 267

Vyhřívání zadního okna, 
viz strana 267.

Bezpečnostní pásy, viz 
strana 115.

Proudění vzduchu, manu-
álně, viz strana 266.
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Stiskněte kterékoliv tlačítko s násle-
dujícími výjimkami:
 Vypnutí
 Vyhřívání zadního okna.
 Vyhřívání sedadel.

Celý systém:

Automatická klimatizace se co nej-
rychleji nastaví na nastavenou tep-
lotu s použitím maximálního 
chladicího nebo topného výkonu. 
Tato teplota je pak udržována.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Climate comfort"

4 "Temperature adjustment, upper 
body"

5 Nastavte požadovanou teplotu.

Vyhněte se přepínání mezi různými 
nastaveními teploty v rychlém sledu. 
Automatická klimatizace nemusí mít 
dostatek času pro nastavení zvole-
né teploty.

Vnitřní vzduch je ochlazen a vysu-
šen, poté se znovu ohřeje, aby od-
povídal nastavení teploty.
Interiér může být ochlazován pouze 
tehdy, když je zapnut stav připrave-
nosti k jízdě.

Funkce ochlazování se zapne, když 
běží motor.
Funkce ochlazování se zapne auto-
maticky režimu recirkulovaného 
vzduchu, aby vysušila vzduch a pře-
dešla kondenzaci.
V závislosti na povětrnostních pod-
mínkách se mohou na krátkou dobu 
čelní sklo a boční okna zamlžit, když 
je zapnut stavu připravenosti k jízdě.
Funkce ochlazování se v programu 
AUTO zapne automaticky.
Když je v činnosti automatická kli-
matizace, vzniká kondenzát a ten je 
vypouštěn pod vozidlo.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí

Vypnutí

Stiskněte a držte toto tla- 
čítko.

Teplota

Podstata

Seřízení

Otočte ovladač doprava 
pro zvýšení teploty a dole-
va pro snížení teploty.

Funkce ochlazování

Podstata

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte toto tlačítko.
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Když je zapnutý stav připravenosti 
k jízdě, systém je nastaven na nej-
nižší teplotu, optimální proudění 
vzduchu a režim recirkulovaného 
vzduchu.

Tato funkce je k dispozici při venkov-
ní teplotě vyšší než přibližně 0 °C 
a při zapnutém stavu připravenosti 
k jízdě.

Když je systém zapnutý, svítí LED.
Vzduch proudí z bočních trysek pro 
horní část těla. Proto boční trysky 
otevřete.
Proudění vzduchu lze přizpůsobit, 
když je program aktivní.

Program AUTO automaticky ochla-
zuje, větrá nebo vytápí interiér.
To provádí automatickou regulací 
proudění vzduchu, distribuci vzdu-
chu a teploty v závislosti na vnitřní 
teplotě a zvoleném nastavení teploty.

Když je zapnutý program AUTO, 
LED svítí.
V závislosti na zvolené teplotě 
a vnějších vlivech je vzduch nasmě-
rován na čelní sklo, na boční okna, 
na horní část těla a do prostoru pro 
nohy.
Funkce ochlazování, viz strana 264, 
se v programu AUTO zapne auto-
maticky.
Program AUTO se automaticky vy-
pne, když je nastavena distribuce 
vzduchu manuálně.

Pokud má vzduch vně vozidla nepří-
jemný zápach nebo obsahuje zne-
čišťující látky, je možné zavřít přívod 
vzduchu do interiéru vozidla. 
Vzduch uvnitř vozidla je pak recirku-
lován.

Maximální chladicí účinek

Podstata

Obecně

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte toto tlačítko.

Program AUTO

Podstata

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte toto tlačítko.

Režim recirkulovaného 
vzduchu

Podstata
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Když je zapnutý režim recirkulova-
ného vzduchu, LED svítí.
Když svítí LED vlevo: Automatický 
režim recirkulovaného vzduchu
Pokud senzor znečištění detekuje zne-
čišťující látky ve venkovním vzduchu, 
režim vzduchu se automaticky změní 
z režimu venkovního vzduchu na režim 
recirkulovaného vzduchu.

Když svítí LED vpravo: Režim recir-
kulovaného vzduchu
Vzduch uvnitř vozidla je nepřetržitě re-
cirkulován.

Když je režim recirkulovaného vzdu-
chu vypnut, do interiéru vozidla je 
směrován čerstvý vzduch.
Režim recirkulovaného vzduchu se 
po určité době automaticky vypne 
v závislosti na okolních podmín-
kách, aby se zabránilo kondenzaci.
Automaticky se zapne také funkce 
ochlazování, aby se předešlo kon-
denzaci.
Trvalé používání režimu recirkulace 
vzduchu zhoršuje kvalitu vzduchu 
uvnitř vozidla a zvyšuje kondenzaci 
na oknech.
Pokud dojde ke kondenzaci, vypně-
te režim recirkulovaného vzduchu 
nebo kondenzát odstraňte, viz stra-
na 267.

Proudění vzduchu klimatizace může 
být nastaveno manuálně.

Abyste mohli seřídit proudění vzdu-
chu manuálně, vypněte nejprve pro-
gram AUTO.

U automatické klimatizace je zvole-
né proudění vzduchu zobrazeno na 
displeji.
Aby se ochránil akumulátor, v přípa-
dě potřeby se u automatické klimati-
zace sníží průtok vzduchu.

Distribuce vzduchu klimatizace 
může být nastavena manuálně.

Ovládání

Pro vyvolání povozního re-
žimu stiskněte tlačítko opa-
kovaně.

Manuální seřízení proudění 
vzduchu

Podstata

Obecně

Ovládání

Stiskněte levou nebo pra-
vou stranu tlačítka: snižte 
nebo zvyšte proudění 
vzduchu.

Manuální seřízení distribuce 
vzduchu

Podstata
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 Okna, oblast horní části těla 
a prostor pro nohy

 Oblast horní části těla a prostor 
pro nohy

 Prostor pro nohy
 Okna a prostor pro nohy
 Okna
 Okna a horní část těla
 Oblast horní části těla
U automatické klimatizace je zvole-
ná distribuce vzduchu zobrazena na 
displeji.
Pokud dojde ke kondenzaci, od-
straňte ji, viz strana 267.

Námraza a kondenzace se rychle 
odstraní z čelního skla a předních 
bočních oken.

Když je systém zapnutý, svítí LED.
Když je systém zapnutý, proudění 
vzduchu může být seřízeno 
manuálně.

Tato funkce je dostupná, když běží 
motor.
Vyhřívání zadního okna se po určité 
době automaticky vypne.

Mikrofiltr zachycuje prach a pyl v při-
váděném vzduchu.
Při údržbě vozidla nechte tento filtr 
vyměnit, viz strana 334.

Směr proudění vzduchu je možné 
nastavit individuálně.

Směr proudění vzduchu je možné 
nastavit na přímé nebo nepřímé vět-
rání.

Ovládání

Stiskněte toto tlačítko opa-
kovaně, abyste zvolili pro-
gram:

Odmrazení čelního skla a od-
stranění kondenzace

Podstata

Zapnutí/vypnutí

Stiskněte toto tlačítko.

Pokud je na okně konden-
zace, stiskněte toto tlačítko 
na straně řidiče nebo za-
pněte funkci ochlazování. 
Zajistěte, aby vzduch mohl 
proudit směrem na čelní 
sklo.

Vyhřívání zadního okna

Stiskněte toto tlačítko. 
Rozsvítí se LED.

Mikrofiltr

Větrání

Podstata

Nastavení větrání

Obecně
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Proudění vzduchu nastavte přímo 
na cestující ve vozidle. Proudění 
vzduchu poskytuje v závislosti na 
nastavené teplotě znatelný ohřev 
nebo chlazení.

Nenastavujte proudění vzduchu pří-
mo na cestující ve vozidle. Interiér 
vozidla je chlazen nebo vyhříván 
nepřímo v závislosti na nastavené 
teplotě.

 Páčka pro změnu směru proudě-
ní vzduchu, šipky 1.

 Vroubkované kolečko pro plynulé 
otevírání a zavírání bočních 
trysek, šipky 2.

■ Obecně
Teplotu větrání v oblasti horní části 
těla je možné měnit.
Teplota se nastavuje individuálně, 
například směrem k modré pro 
chladnější a směrem k červené pro 
teplejší.
Proudění vzduchu větrání v oblasti 
horní části těla poskytuje v závislosti 
na nastavené teplotě znatelný ohřev 
nebo chlazení.
Nastavená teplota interiéru pro se-
dadla řidiče a spolujezdce vpředu 
se tím nezmění.

Nezávislé větrání umožňuje nasta-
vení teploty interiéru před zahájením 
jízdy. V závislosti na nastavené tep-
lotě a okolní teplotě je vnitřek větrán 
nebo ohříván pomocí jakéhokoliv 
zbytkového tepla z motoru.

Systém může být zapnut a vypnut 
přímo nebo pro předem zvolený čas 
odjezdu.
Čas zapnutí ve vypočítán na zákla-
dě venkovní teploty Systém se za-
pne ve správném čase před předem 
zvoleným časem odjezdu.

Přímé větrání

Nepřímé větrání

Větrání vpředu

Přehled

Změna teploty větrání

Nezávislé větrání

Podstata

Obecně
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 Vozidlo je v klidovém nebo poho-
tovostní stavu a není ve stavu při-
pravenosti k jízdě.

 Akumulátor je dostatečně nabitý.
Když je nezávislé větrání aktivováno, 
využívá energii z akumulátoru vozidla. 
V důsledku toho je omezena maximální 
doba aktivace, aby se akumulátor 
ochránil. Po nastartování motoru nebo 
po jízdě na krátkou vzdálenost bude 
systém opět dostupný.

 Ujistěte se, že jsou ve vozidle 
správně nastaveny datum a čas.

 Otevřete boční větrací otvory, aby 
mohl vzduch vnikat do prostoru 
pro cestující.

Systém lze zapnout nebo vypnout 
různými způsoby.
Systém se po určité době automa-
ticky vypne. Bude pokračovat v cho-
du na krátkou dobu poté, co byl 
vypnut.

■ Obecně
Pokud je vozidlo v pohotovostním 
stavu, lze nezávislé větrání zapnout 
nebo vypnout pomocí tlačítek auto-
matické klimatizace.

■ Zapnutí
Stiskněte kterékoliv tlačítko, kromě:
 Vyhřívání zadního okna.
 Spodní strana tlačítka proudění 

vzduchu.
 Vyhřívání sedadel.

■ Vypnutí
Systém se vypne po opuštění a za-
mknutí vozidla.

 Stiskněte a držte tlačítko.

1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Climate comfort"

4 "Auxiliary ventilation"

5 "Activate now"

Symbol  na automatické klimati-
zaci signalizuje, že je systém za-
pnutý.
Na systému klimatizace se zobrazí 
REST. Využívá se zbytkové teplo 
motoru.

Pro zajištění příjemné vnitřní teplo-
ty ve vozidle na začátku jízdy je 
možné nastavit různé časy odjezdu.

Provozní požadavky

Přímé zapnutí/vypnutí

Obecně

Použití tlačítka

Pomocí Toyota Supra Command

Zobrazení

Čas odjezdu

Podstata
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 Jednorázový čas odjezdu: Lze 
nastavit čas.

Systém se jednou zapne.

 Čas odjezdu s dnem v týdnu: Lze 
nastavit čas a den v týdnu.

Systém se zapne ve správném čase 
před nastaveným časem odjezdu v po-
žadovaných dnech v týdnu.

Předběžná volba času odjezdu se 
provádí ve dvou fázích:
 Nastavení času odjezdu.
 Aktivace času odjezdu.
Mezi seřízením/aktivací času odjez-
du a plánovaným časem odjezdu by 
mělo uplynout nejméně 10 minut, 
aby klimatizace měla dostatek času 
na činnost.

■ Pomocí Toyota Supra 
Command

1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Climate comfort"

4 "Auxiliary ventilation"

5 Zvolte požadovaný čas odjezdu.

6 Nastavte čas odjezdu.

7 Zvolte den v týdnu, pokud je po-
třeba.

■ Provozní požadavky
Pokud má být čas odjezdu ovládán 
při zapnutém nezávislém větrání, 
musí být nejprve aktivován příslušný 
čas odjezdu.

■ Pomocí Toyota Supra 
Command

1 "My Vehicle"

2 "Vehicle settings"

3 "Climate comfort"

4 "Auxiliary ventilation"

5 "For departure time"

6 Aktivujte požadovaný čas odjezdu.

Symbol  na systému automatické 
klimatizace signalizuje, že čas od-
jezdu byl aktivován.

Nastavení času odjezdu

Aktivace času odjezdu

Zobrazení
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Naklopte sluneční clonu směrem 
dolů nebo nahoru.

Kosmetické zrcátko je umístěno za 
krytem v sluneční cloně. Když je 
otevřen kryt, zapne se osvětlení zr-
cátka.

Přípojku pro zapalovač cigaret lze 
použít jako zásuvku pro elektrická 
zařízení, když je zapnutý pohoto-
vostní stav nebo stav připravenosti 
k jízdě.

Celkové zatížení všech zásuvek ne-
smí překročit 140 W při 12 V.
Abyste zabránili poškození zásuvky, 
nezasunujte do ní nekompatibilní 
zástrčku

Vybavení interiéru

Vybavení vozidla

Sluneční clona

Ochrana proti oslnění

Kosmetické zrcátko

Napájecí zásuvky

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Přístroje a kabely, například přenosná 
navigační zařízení, která jsou umístě-
na v oblasti nafouknutí airbagů, mohou 
při aktivaci airbagu bránit nafouknutí 
airbagu nebo být vymrštěny do interié-
ru vozidla. Hrozí nebezpečí zranění. 
Ujistěte se, že zařízení a kabely nejsou 
v dosahu airbagů.

UPOZORNĚNÍ
Nabíječky akumulátoru pro akumulátor 
vozidla mohou pracovat s vysokými 
napětími a vysokými proudy, které mo-
hou přetížit nebo poškodit 12V palubní 
síť. Hrozí nebezpečí poškození majetku. 
Nabíječky akumulátorů pro akumulátor 
vozidla připojujte pouze ke startovacím 
připojovacím místům v motorovém 
prostoru.

UPOZORNĚNÍ
Pokud do zásuvky spadnou kovové 
předměty, mohou způsobit zkrat. Hrozí 
nebezpečí poškození majetku. Po pou-
žití zásuvky znovu nasaďte kryt zá- 
suvky.
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Vytáhněte kryt.

*: je-li ve výbavě

Otevřete kryt.

Dodržujte pokyny pro připojení mo-
bilních zařízení k zásuvce USB 
v kapitole Připojení USB, viz strana 
79.

Zásuvka USB je umístěna na střed-
ní konzole.
Vlastnosti:
 Zásuvka USB typu A
 Pro nabíjení externích zařízení
 Nabíjecí proud:
Max. 1,5 A (vozidla bez bezdrátové na-
bíječky)
Max. 2,1 A (vozidla s bezdrátovou nabí-
ječkou)

 Pro přenos dat

Střední konzola

Zavazadlový prostor*

Zásuvka USB

Obecně

Na střední konzole



273

3

3-1. OVLÁDÁNÍ

O
VLÁD

ÁN
Í

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Bezdrátový nabíjecí dok umožňuje 
bezdrátové provádění následujících 
funkcí:
 Nabíjení mobilních telefonů s funk-

cí Qi nebo jiných mobilních zaří-
zení, která podporují standard Qi.

 Připojení mobilního telefonu k ex-
terní anténě.

To zajišťuje lepší příjem v síti a konzis-
tentní kvalitu reprodukce, v závislosti na 
zemi.

Při vkládání mobilního telefonu se 
ujistěte, že mezi ním a bezdrátovým 
nabíjecím dokem nejsou žádné 
předměty.
Během nabíjení může být povrch 
doku a mobilního telefonu horký. Při 
vyšších teplotách může být snížen 
nabíjecí proud pro mobilní telefon; 
ve výjimečných případech je proces 
nabíjení dočasně přerušen. Dodr-
žujte pokyny uvedené v návodu 
k obsluze mobilního telefonu.

 Pokud je vozidlo vybaveno indi-
kátorem nabíjení, na ovládacím dis-
pleji se zobrazí, zda se mobilní 
telefon kompatibilní s Qi dobíjí.

 Mobilní telefon musí podporovat 
a být kompatibilní s požadova-
ným standardem Qi.

Pokud mobilní telefon nepodporuje stan-
dard Qi, lze mobilní telefon nabíjet po-
mocí speciální nabíjecí podložky 
kompatibilní s Qi.
 Je zapnut pohotovostní stav.
 Mějte na paměti maximální roz-

měry mobilního telefonu.
 Používejte pouze ochranné oba-

ly a kryty do maximální tloušťky 
2 mm. Jinak může dojít k naruše-
ní funkce nabíjení.

 Mobilní telefon, který se má nabí-
jet, je umístěn uprostřed doku.

Bezdrátový nabíjecí dok

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Při nabíjení zařízení kompatibilního 
s Qi v bezdrátovém nabíjecím doku 
mohou být jakékoliv kovové předměty 
umístěné mezi zařízením a dokem vel-
mi horké. Pokud jsou mezi přístrojem 
a dokovací stanicí umístěny úložná 
média nebo elektronické karty, karty 
s magnetickými proužky nebo karty 
pro vysílání signálů, může to zhoršit 
funkci karet. Hrozí nebezpečí zranění 
a materiální škody. Při nabíjení mobil-
ních zařízení se ujistěte, že mezi zaří-
zením a dokem nejsou žádné objekty.

UPOZORNĚNÍ
Dok je navržen pro mobilní telefony do 
určité velikosti. Nadměrná síla při vklá-
dání mobilního telefonu může poškodit 
dok nebo mobilní telefon. Hrozí nebez-
pečí materiální škody. Dodržujte maxi-
mální rozměry mobilního telefonu. 
Netlačte mobilní telefon do doku.

Provozní požadavky
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1 LED
2 Oblast uložení

Umístěte mobilní telefon do středu 
přihrádky tak, aby displej směřoval 
nahoru.
Maximální velikost mobilního telefonu je 
přibližně 154,5 x 80 x 18 mm.

Pokud je vozidlo vybaveno funkcí 
upozornění při zapomenutí telefonu, 
může být vydáno upozornění, pokud 
byl mobilní telefon s funkcí Qi pone-
chán v bezdrátovém nabíjecím doku 
při opuštění vozidla.
Upozornění při zapomenutí telefo-
nu se zobrazí na přístrojové desce.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "System settings"

3 "Wireless charging tray"

4 "Forgotten mobile device alert"

Pokud je mobilní telefon nebo interi-
ér vozidla vystaven nadměrně vyso-
kým teplotám, může být nabíjení 
mobilního telefonu omezeno a funk-
ce nemusí dále fungovat.

Činnost

Přehled

Vložení mobilního telefonu

LED displeje

Barva Význam

Modrá

Mobilní telefon se nabíjí.
V závislosti na modelu a vo-
zidle, modrá LED dále ne-
svítí, jakmile je vložený 
mobilní telefon kompatibilní 
s Qi plně nabitý.

Oran-
žová

Mobilní telefon se nenabíjí.
Mobilní telefon může být vy-
staven nadměrně vysokým 
teplotám, nebo mohou být 
v nabíjecím doku cizí tělesa.

Červená

Mobilní telefon se nenabíjí.
Kontaktujte servisního part-
nera výrobce nebo jiného 
kvalifikovaného servisního 
partnera nebo odborný 
servis.

Upozornění při zapomenutí 
telefonu

Obecně

Aktivace

Omezení systému
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Interiér vozidla obsahuje více úlož-
ných prostorů pro uložení předmětů.

Zatáhněte za kliku.
Osvětlení v odkládací schránce se 
rozsvítí.

Zavřete víčko.

Úložné přihrádky

Vybavení vozidla

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Volné předměty nebo zařízení připojené 
kabelem k vozidlu, např. mobilní tele-
fony, mohou být během jízdy vymrště-
ny do interiéru, například v případě 
nehody nebo při brzdění a provádění 
vyhýbacích manévrů. Hrozí nebezpečí 
zranění. Zajistěte, aby volné předměty 
nebo zařízení připojené kabelem k vo-
zidlu v interiéru byly zajištěny na místě.

UPOZORNĚNÍ
Protiskluzové podložky mohou poško-
dit přístrojovou desku. Hrozí nebezpe-
čí poškození majetku. Nepoužívejte 
protiskluzové podložky.

Úložné prostory

Obecně

Odkládací schránka

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Odkládací schránka vyčnívá do interié-
ru, když je otevřena. Předměty v odklá-
dací schránce mohou být během jízdy 
vymrštěny do interiéru, například v pří-
padě nehody nebo při brzdění a prová-
dění vyhýbacích manévrů. Hrozí 
nebezpečí zranění. Ihned po jejím po-
užití odkládací schránku zavřete.

Otevírání

Zavírání
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Odkládací schránku lze zamknout 
integrovaným klíčem, viz strana 89. 
Tím je zabráněno v přístupu do od-
kládací schránky.
Po uzamknutí odkládací schránky 
lze dálkové ovládání bez integrova-
ného klíče předat, např. pokud je 
vozidlo parkováno obsluhou.

Ve dveřích jsou úložné prostory.

Zamknutí

Kapsy ve dveřích

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Křehké předměty, například skleněné 
lahve nebo sklenice, se mohou v pří-
padě nehody rozbít. Střepy se mohou 
rozptýlit po celém interiéru. Hrozí ne-
bezpečí poranění nebo zničení majet-
ku. Během jízdy nepoužívejte žádné 
křehké předměty. Křehké předměty 
skladujte pouze v uzavřených úlož-
ných prostorách.

Držáky nápojů

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nevhodné nádoby umístěné v držácích 
nápojů mohou držáky nápojů poškodit 
nebo být vymrštěny do interiéru, napří-
klad v případě nehody nebo při brzdění 
a provádění vyhýbacích manévrů. 
Rozlití kapaliny může odvrátit pozor-
nost řidiče od silnice a vést k nehodě. 
Horké nápoje mohou poškodit držáky 
nápojů nebo způsobit opaření. Hrozí 
nebezpečí poranění nebo zničení ma-
jetku. Do zásuvky nezatlačujte nepat-
řičné předměty. Používejte lehké, 
uzavíratelné a nerozbitné nádoby. 
Nepřevážejte horké nápoje.
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

 Kolem ostrých rohů a hran nákla-
du omotejte ochranný materiál.

 Těžký přepravovaný náklad: 
Uložte ho co nejvíce dopředu 
a co nejníže, nejlépe přímo za 
přepážku zavazadlového prostoru.

 Malý a lehký náklad: Zajistěte ho 
upevňovacími popruhy, zavaza-
dlovou sítí nebo jinými vhodnými 
popruhy.

 Velký a těžký náklad: Zajistěte ho 
vázacími popruhy.

Zavazadlový prostor

Vybavení vozidla

Zatížení

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Vysoká hmotnost vozidla může způso-
bit přehřátí pneumatik, což má za ná-
sledek vnitřní poškození a náhlou 
ztrátu tlaku v pneumatikách. Ovládací 
vlastnosti mohou být nepříznivě ovliv-
něny, například snížená směrová sta-
bilita, delší brzdná dráha a změněné 
vlastnosti řízení. Hrozí nebezpečí ne-
hody. Dodržujte povolený index zatíže-
ní pneumatiky a nepřekračujte 
povolenou celkovou hmotnost vozidla.

VÝSTRAHA
Pokud je překročena povolená celková 
hmotnost a povolené zatížení náprav, 
není zaručena provozní bezpečnost 
vozidla. Hrozí nebezpečí nehod. Ne-
překračujte povolenou celkovou hmot-
nost a povolené zatížení náprav.

VÝSTRAHA
Volné předměty nebo zařízení připojené 
kabelem k vozidlu, např. mobilní tele-
fony, mohou být během jízdy vymrště-
ny do interiéru, například v případě 
nehody nebo při brzdění a provádění 
vyhýbacích manévrů. Hrozí nebezpečí 
zranění. Zajistěte, aby volné předměty 
nebo zařízení připojené kabelem k vo-
zidlu v interiéru byly zajištěny na místě.

VÝSTRAHA
Nesprávně uložené předměty mohou 
klouzat nebo být vymrštěny do interié-
ru, například v případě nehody nebo 
při brzdění a provádění vyhýbacích 
manévrů. Osoby ve vozidle by mohly 
být zasaženy a zraněny. Hrozí nebez-
pečí zranění. Správně uložte a zajistě-
te objekty a náklad.

UPOZORNĚNÍ
Kapaliny v zavazadlovém prostoru mo-
hou způsobit poškození. Hrozí nebez-
pečí poškození majetku. Zajistěte, aby 
do zavazadlového prostoru nevytekly 
žádné kapaliny.

Uložení a zajištění nákladu ve 
vozidle
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*: je-li ve výbavě

Vybavení pro zajištění přepravova-
ného nákladu, např. vázací popruhy, 
upínacích popruhy nebo zavazadlo-
vé sítě, musí být zajištěno k váza-
cím okům v zavazadlovém prostoru.

V zavazadlovém prostoru jsou 
umístěna čtyři vázací oka pro zajiš-
tění nákladu.

V zavazadlovém prostoru je na levé 
a pravé straně držák tašek.

Pro zajištění malých předmětů je na 
pravém panelu obložení k dispozici 
upínací popruh.

Vázací oka v zavazadlovém 
prostoru*

Obecně

Vázací oka

Držáky tašek

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nesprávné použití držáků tašek může 
představovat nebezpečí, například 
v případě, že jsou při brzdění a vyhý-
bacím manévrování předměty vy-
mrštěny. Hrozí nebezpečí poranění 
a zničení majetku. Na držáky tašek za-
věšujte pouze lehké předměty, napří-
klad nákupní tašky. V zavazadlovém 
prostoru přepravujte těžká zavazadla 
pouze v případě, že jsou vhodně zajiš-
těna.

Upínací popruh
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Menší předměty lze uložit do sítě na 
levé straně. Posuňte síť dolů, abys-
te mohli převážet větší objekty. 
Uchopte síť co nejblíže k okraji ved-
le držáku. Bude tam počáteční od-
por k překonání.

Na pravé straně zavazadlového pro-
storu je úložný prostor.

Odemkněte kryt na pravém bočním 
obložení, šipka 1 a otevřete ho, šip-
ka 2.

Síť Boční úložný prostor, vpravo

Obecně

Otevírání
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Kryt je možné vyjmout pro uložení 
objemných předmětů.
1 Vyhákněte přídržné řemínky na 

výklopných zadních dveřích.

2 Mírně kryt zvedněte, šipka 1, 
a zatáhněte dozadu z držáků, 
šipka 2.

Pro vložení postupujte v obráceném 
pořadí. Ujistěte se, že je kryt zava-
zadel správně nasazen v držácích.

Kryt zavazadel

Vyjmutí

Vložení
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4-1.RADY PRO JÍZDU

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Pohyblivé součásti se musí vzájem-
ně přizpůsobit.
Následující poznámky pomohou 
maximalizovat životnost a efektivitu 
vozidla.
Nepoužívejte Launch Control, viz 
strana 160, když je vozidlo v záběhu.

Nepřekračujte maximální otáčky 
motoru a rychlost:
 S benzínovými motory, 4 500 ot/ 

min a 160 km/h.
Obecně se vyhněte kick-down a jíz-
dě pod plným zatížením.

Otáčky motoru a rychlosti na silnici 
lze postupně zvyšovat.

Pokyny pro jízdu

Vybavení vozidla

Záběh vozidla

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nové díly a komponenty mohou způso-
bit, že asistenční jízdní systémy budou 
reagovat s prodlevou. Hrozí nebezpečí 
nehod. Po instalaci nových dílů nebo 
v případě, že je vozidlo nové, jezděte 
umírněně a v případě potřeby reagujte 
včas. Dodržujte postupy při záběhu pro 
odpovídající součásti a komponenty.

Motor, převodovka a diferen-
ciál

Až do 2 000 km

Od 2 000 km dále
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Vzhledem k výrobnímu procesu ne-
poskytují nové pneumatiky maxi-
mální přilnavost okamžitě.
Prvních 300 km jezděte umírněně.

Brzdové kotouče a destičky dosahu-
jí své plné účinnosti pouze po při-
bližně 500 km. Během této doby 
záběhu jezděte umírněně.

Dodržujte postupy při záběhu zno-
vu, pokud jsou obnoveny dříve zmí-
něné komponenty.

Pneumatiky

Brzdový systém

Po montáži nových součástí

Obecné informace o jízdě

Zavření víka zavazadlového 
prostoru

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Když je víko zavazadlového prostoru 
otevřeno, vyčnívá nad vozidlo a v pří-
padě nehody, brzdění nebo vyhýbací-
ho manévrování může ohrozit cestující 
ve vozidle a ostatní účastníky silniční-
ho provozu nebo vozidlo poškodit. 
Také výfukové plyny se mohou dostat 
do prostoru pro cestující. Hrozí nebez-
pečí poranění nebo zničení majetku. 
Nejezděte s otevřeným víkem zavaza-
dlového prostoru.

Led na oknech

UPOZORNĚNÍ
Když je klika dveří zatažena, okno tro-
chu poklesne. Pokud mrzne, okno 
může přimrznout a pak nemůže po-
klesnout. Hrozí nebezpečí materiální 
škody. Když je klika dveří zatažena, 
ujistěte se, že okno poklesne. Odstraň-
te veškerý sníh nebo led z okna. Ne- 
otevírejte dveře násilím.

Horký výfukový systém

VÝSTRAHA
Během jízdy pod karoserií může dojít 
k výskytu vysokých teplot, například 
vlivem výfukového systému. Kontakt 
s výfukovým systémem může způso-
bit popálení. Hrozí nebezpečí zranění. 
Nedotýkejte se horkého výfukového 
systému, včetně výfukového potrubí.
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Filtr částic výfukových plynů shro-
mažďuje částice sazí. Částice sazí 
se spalují při vysokých teplotách, 
aby se podle potřeby vyčistil filtr 
částic výfukových plynů.

Proces čistění trvá několik minut, 
během kterých může nastat násle-
dující:
 Motor dočasně běží trochu hrubě.
 K dosažení obvyklého výkonu je 

třeba o něco vyšších otáček mo-
toru.

 Z výfuku vychází malé množství 
kouře, i po vypnutí motoru.

 Ozývá se hluk, například způso-
bený běžícím ventilátorem chladi-
če, i několik minut po zastavení 
motoru.

Je normální, že ventilátor chladiče 
běží několik minut i po krátkých jíz-
dách.

Různé profily řidičů zajišťují, že filtr 
částic výfukových plynů je samočis-
ticí. Pokud je potřeba, kromě samo-
čisticí funkce, filtr částic výfukových 
plynů aktivně vyčistit během jízdy, 
zobrazí se hlášení.
Při příští jízdě po dobu 30 minut 
mimo zastavěné oblasti postupujte 
následovně:
 Deaktivujte systémy tempomatu.
 Opakovaně sejměte nohu z ply-

nového pedálu a nechte jet vozi-
dlo v režimu bez akcelerace, viz 
strana 290.

 Pokud je to možné, jezděte růz-
nými rychlostmi.

VÝSTRAHA
Pokud se hořlavé materiály, například 
listí nebo tráva, dostanou do styku 
s horkými částmi výfukového systému, 
mohou se tyto materiály vznítit. Hrozí 
nebezpečí požáru a zranění. Nikdy ne-
odstraňujte zde namontované tepelné 
štíty, ani na ně nepřipevňujte ochranu 
podvozku. Zajistěte, aby při jízdě, vol-
noběhu nebo parkování nemohly hoř-
lavé materiály přijít do kontaktu 
s horkými částmi vozidla.

Filtr částic výfukových plynů

Podstata

Obecně

Čistění filtru částic výfuko-
vých plynů během jízdy



285

4

4-1. RADY PRO JÍZDU

R
AD

Y PR
O

 JÍZD
U

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Když je špatná viditelnost v důsledku 
mlhy, i ve dne, zapněte tlumené svět-
lomety, aby bylo vaše vozidlo viditel-
nější pro ostatní vozidla atd. Jeďte 
opatrně nízkou rychlostí, používejte 
středovou čáru, svodidla, koncová 
světla vozidla před vámi atd. jako vo-
dítko.

Když je vozidlo vystaveno bočnímu 
větru, jeďte nižší rychlostí a držte 
volant silněji než obvykle.
Vozidlo je zvláště náchylné na boční 
větry při výjezdu z tunelu nebo pod-
jezdu, při jízdě na mostě nebo na 
nábřeží, nebo při předjíždění nebo 
míjení nákladního automobilu nebo 
jiného velkého vozidla.

Rádiové signály

VÝSTRAHA
Některé funkce vozidla mohou být ovliv-
něny rušením vysokofrekvenčních 
rádiových signálů. Tyto signály jsou vy-
sílány z řady přenosových systémů, 
například z leteckých majáků nebo 
reléových stanic pro mobilní telekomu-
nikace.
Doporučujeme, abyste se poradili 
s kterýmkoliv autorizovaným prodej-
cem nebo servisem Toyota, nebo kte-
rýmkoliv spolehlivým servisem, pokud 
by se v tomto ohledu vyskytly jakékoli 
potíže.

Mobilní komunikace ve vozi-
dle

VÝSTRAHA
Existuje možnost vzájemného rušení 
mezi elektronikou vozidla a mobilními 
rádiovými zařízeními. Vyzařování je 
generováno, když mobilní rádiová zaří-
zení vysílají. Hrozí nebezpečí poranění 
nebo zničení majetku. Pokud je to 
možné, používejte v interiéru pouze 
mobilní rádiová zařízení, například mo-
bilní telefony, pokud jsou připojena pří-
mo k externí anténě, aby se vyloučilo 
vzájemné rušení a aby se vyzařování 
odvedlo z interiéru vozidla.

Jízda za nepříznivého počasí

Když je špatná viditelnost v dů-
sledku mlhy

Při silném větru
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 Při dešti nebo když je povrch vo-
zovky mokrý, může být povrch 
vozovky kluzký a viditelnost může 
být snížena. V takovém případě 
zapněte tlumené světlomety, aby 
bylo vaše vozidlo viditelnější pro 
ostatní vozidla atd. Zvětšete 
vzdálenost mezi vozidlem a vozi-
dly před vámi a jeďte bezpečně 
nižší rychlostí než normálně, vy-
hněte se náhlému zrychlování, 
brzdění nebo ovládání volantu.

 Použijte zadní odmrazovač a sys-
tém klimatizace, abyste zabránili 
zamlžení oken.

 Když jedete přes vyjeté koleje 
nebo velké louže, je akvaplaning 
pravděpodobnější.

Na mokrých silnicích nebo na silni-
cích s rozbředlým sněhem se může 
mezi pneumatikami a vozovkou vy-
tvořit klín vody.
Tato situace, známá jako akvaplan- 
ing, znamená, že pneumatika může 
zcela ztratit kontakt s povrchem vo-
zovky a vozidlo nemůže být řízeno, 
ani nelze řádně brzdit.

Při jízdě přes vodu se řiďte následu-
jícími pokyny:
 Deaktivujte automatickou funkci 

Start/Stop.
 Projíždějte pouze nehybnou vo-

dou.
 Projíždějte pouze vodou s maxi-

mální hloubkou 25 cm.
 Projíždějte vodou rychlostí chůze, 

ne rychleji než 5 km/h.

Když prší Akvaplaning

Jízda přes vodu

Obecně

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Příliš rychlá jízda hlubokou vodou 
může mít za následek vniknutí vody do 
motorového prostoru, elektrického sys-
tému nebo převodovky. Hrozí nebez-
pečí poškození majetku. Při jízdě přes 
vodu nepřekračujte maximální hloubku 
vody a rychlost uvedenou výše.



287

4

4-1. RADY PRO JÍZDU

R
AD

Y PR
O

 JÍZD
U

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Vozidlo je standardně vybaveno 
protiblokovacím brzdovým systé-
mem ABS.
V situacích, které to vyžadují, plně 
zabrzděte.
Vozidlo zůstane ovladatelné. Jaké-
koliv překážce je možné se vyhnout 
co nejplynulejším řízením.
Pulzování brzdového pedálu a zvu-
ky regulace hydraulického systému 
signalizují, že je protiblokovací brz-
dový systém ABS v činnosti.
V určitých situacích brzdění mohou 
perforované brzdové kotouče způ-
sobit funkční hluk. Funkční zvuky 
však nemají žádný vliv na účinnost 
a provozní bezpečnost brzd.

Při mokrém počasí, na štěrkových 
vozovkách a v hustém dešti za-
brzděte lehce každých několik kilo-
metrů.
Dbejte na to, abyste při tom nepře-
káželi ostatním účastníkům silniční-
ho provozu.
Teplo vznikající při brzdění vysuší 
brzdové kotouče a brzdové destič-
ky a chrání je před korozí.
Díky tomuto způsobu je okamžitě 
k dispozici brzdný výkon, kdykoliv je 
potřeba.

■ Obecně
Při jízdě na dlouhých nebo strmých 
svazích použijte převodový stupeň, 
u kterého je požadováno nejméně 
brzdění. Jinak se může brzdový 
systém přehřát a brzdný účinek se 
sníží.
Brzdný účinek motoru může být do-
datečně zvýšen manuálním podřa-
zením, a to i na první převodový 
stupeň, pokud je potřeba.

Bezpečné brzdění

Obecně

Objekty v prostoru pohybu pedálů

VÝSTRAHA
Objekty v prostoru pro nohy řidiče mo-
hou omezit chod pedálu nebo zabloko-
vat sešlápnutý pedál. Hrozí nebezpečí 
nehody. Ujistěte se, že předměty ve 
vozidle jsou uloženy bezpečně a ne-
mohou se dostat do prostoru pro nohy 
řidiče. Používejte pouze podlahové ro-
hože, které jsou vhodné pro vozidlo 
a mohou být bezpečně připevněny 
k podlaze. Nepoužívejte volné podla-
hové rohože a nepokládejte několik 
podlahových rohoží na sebe. Ujistěte 
se, že je dostatek místa pro pedály. 
Zajistěte, aby byly podlahové rohože 
po jejich vyjmutí, např. při čištění, bez-
pečně znovu připevněny.

Mokré silnice

Jízda ze svahu
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■ Bezpečnostní pokyny

Koroze brzdových kotoučů a znečiš-
tění brzdových destiček se zvyšuje 
za následujících okolností:
 Nízký počet ujetých kilometrů.
 Dlouhá období, kdy vozidlo není 

používáno.
 Málo časté používání brzd.
 Agresivní, kyselé nebo alkalické 

čisticí prostředky.
Při brzdění mohou zkorodované 
brzdové kotouče způsobit skřípění 
brzd, které obvykle nelze vyloučit.

Když je v činnosti automatická kli-
matizace, vzniká kondenzát a ten je 
vypouštěn pod vozidlo.

Vyšší mechanické a tepelné zatíže-
ní při jízdě na závodních drahách 
vede ke zvýšenému opotřebení. Na 
toto opotřebení se nevztahuje záru-
ka. Vozidlo není koncipováno pro 
použití v motoristických sportovních 
soutěžích.
Před a po jízdě na závodní dráze 
nechte vozidlo zkontrolovat kterým-
koliv autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, nebo kterým-
koliv spolehlivým servisem.

VÝSTRAHA
I nepatrný trvalý tlak na brzdový pedál 
může způsobit přehřátí, opotřebení brz-
dových destiček nebo dokonce selhání 
brzdového systému. Hrozí nebezpečí 
nehod. Vyhněte se nadměrnému zatí-
žení brzd.

VÝSTRAHA
Při volnoběhu nebo při vypnutém moto-
ru jsou bezpečnostní funkce, například 
brzdný účinek motoru nebo posilovač 
řízení a brzd, omezeny nebo již nejsou 
k dispozici. Hrozí nebezpečí nehody. 
Nejezděte na volnoběh nebo s vypnu-
tým motorem.

Koroze brzdových kotoučů

Kondenzace při zaparkování 
vozidla

Jízda na závodní dráze
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Vozidlo disponuje širokým rozsahem 
technologií pro snížení spotřeby 
a emisí.
Spotřeba paliva závisí na různých 
faktorech.
Řada opatření, jako je umírněný styl 
jízdy a pravidelná údržba, může 
ovlivnit spotřebu paliva a snížit zá-
těž na životní prostředí.

Nadbytečná hmotnost zvyšuje spo-
třebu paliva.

Doplňkové součásti na vozidle ne-
příznivě ovlivnit jeho aerodynamický 
výkon a zvýšit spotřebu paliva.

Otevřená okna zvyšují odpor a tím 
i spotřebu paliva.

Úspora paliva

Vybavení vozidla

Snížení spotřeby paliva

Obecně

Odstranění zbytečné zátěže

Odstranění doplňkových 
součástí po použití

Zavření oken
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Pneumatiky mohou mít na spotřebu 
odlišné účinky. Rozměr pneumatik 
může například ovlivnit, kolik vozidlo 
spotřebuje paliva.

Kontrolujte tlak huštění pneumatik 
a v případě potřeby jej upravte ales-
poň dvakrát měsíčně a před odjez-
dem na delší jízdu.
Nedostatečný tlak v pneumatikách 
zvyšuje valivý odpor a následně 
spotřebu paliva a opotřebení pneu-
matik.

Nezahřívejte motor při stojícím vozi-
dle; místo toho ihned vyjeďte a jeďte 
při mírných otáčkách motoru.
Tím se chladný motor co nejrychleji 
zahřeje na provozní teplotu.

Předvídáním situace na silnici a ply-
nulým stylem jízdy se sníží spotřeba 
paliva.
Vyhněte se zbytečnému zrychlování 
a brzdění.
Udržujte vhodnou vzdálenost od vo-
zidla před vámi.

Jízda při nízkých otáčkách motoru 
snižuje spotřebu paliva a opotře- 
bení.
Věnujte pozornost indikátoru zařa-
zené polohy, viz strana 170, ve vozi-
dle, pokud je k dispozici.

Když se blížíte k červenému sema-
foru, sejměte nohu z plynového 
pedálu a nechte vozidlo dojet setr-
vačností až do zastavení.
Na dlouhých svazích sejměte nohu 
z plynového pedálu a nechte vozidlo 
jet.
V setrvačném režimu se přeruší pří-
vod paliva.

Pneumatiky

Obecně

Pravidelná kontrola tlaku huštění 
pneumatik

Okamžitý rozjezd

Myslet dopředu

Vyhněte vysokým otáčkám 
motoru.

Používání setrvačného re-
žimu
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Když vozidlo zastavíte delší dobu, 
například na semaforech, železnič-
ních přejezdech nebo v dopravních 
zácpách, vypněte motor.

Auto Start/Stop vozidla při zastavení 
automaticky vypne motor.
Pokud je motor vypnutý a poté zno-
vu nastartován, spotřeba paliva 
a emise jsou sníženy ve srovnání 
s trvale běžícím motorem. Zastave-
ním motoru na pouhých několik 
sekund může dojít k úsporám.
Spotřeba paliva závisí také na dal-
ších faktorech, jako je například styl 
jízdy, stav vozovky, údržba nebo 
faktory prostředí.

Funkce, jako je vyhřívání sedadel 
nebo vyhřívání zadního okna, vyža-
dují velké množství energie a zvyšují 
spotřebu paliva, zejména v měst-
ském provozu a při jízdě v kolonách.
Vypněte tyto funkce, pokud nejsou 
požadovány.

Aby bylo dosaženo optimální hospo-
dárnosti a životnosti, nechte vozidlo 
pravidelně servisovat. Toyota dopo-
ručuje, aby provádění údržby vyko-
návala Toyota.

Vypnutí motoru při zastavení 
na dlouhou dobu

Vypnutí motoru

Auto Start/Stop

Vypnutí funkcí, které nejsou 
aktuálně požadovány

Provádění údržby
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Před tankováním dodržujte pokyny 
týkající se kvality paliva, viz strana 
326.
Při tankování vložte hubici plně do 
hrdla palivové nádrže. Zvednutím 
hubice během tankování má za ná-
sledek následující:
 Předčasně se přeruší přívod pa- 

liva.
 Odvod výparů paliva je méně 

účinný.
Palivová nádrž je plná, když se hu-
bice poprvé vypne.
Pro Koreu: Ujistěte se, že je uzávěr 
palivové nádrže po natankování 
řádně uzavřen, jinak se může roz-
svítit kontrolka emisí.
Dodržujte bezpečnostní předpisy 
uvedené na čerpacích stanicích.

Tankování

Vybavení vozidla

Poznámky k tankování

Obecně

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Pokud dojezd klesne pod 50 km, do 
motoru nemusí být dodáváno dosta-
tečné množství paliva. Funkce motoru 
není nadále zajištěna. Hrozí nebezpečí 
poškození majetku. Natankujte včas.

UPOZORNĚNÍ
Paliva jsou jedovatá a agresivní. Přepl-
nění palivové nádrže může poškodit 
palivový systém. Pokud se palivo do-
stane do kontaktu s lakem, může dojít 
k jeho poškození. To znečišťuje životní 
prostředí. Hrozí nebezpečí poškození 
majetku. Zabraňte přeplnění.
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1 Stiskněte krátce zadní okraj dví-
řek palivové nádrže.

2 Otáčejte uzávěrem palivové ná-
drže doleva.

3 Umístěte uzávěr palivové nádrže 
do držáku na dvířkách palivové 
nádrže.

1 Nasaďte uzávěr nádrže a otáčej-
te jím doprava, až jasně uslyšíte, 
že zaklapne.

2 Zavřete dvířka palivové nádrže.

V určitých situacích může být ne-
zbytné odemknout dvířka palivové 
nádrže manuálně, například v přípa-
dě elektrické poruchy.
Nechte dvířka palivové nádrže ode-
mknout kterýmkoliv autorizovaným 
prodejcem nebo servisem Toyota, 
nebo kterýmkoliv spolehlivým servi-
sem.

Uzávěr palivové nádrže

Otevření

Zavření

VÝSTRAHA
Při otáčení uzávěru, abyste ho zavřeli, 
může být přídržný řemínek uzávěru 
palivové nádrže zachycen a rozdrcen. 
Pak nebude možné uzávěr správně 
zavřít. Palivo nebo palivové výpary 
mohou unikat. Hrozí nebezpečí pora-
nění nebo zničení majetku. Zajistěte, 
aby se při zavírání uzávěru přídržný 
řemínek nezachytil.

Odemknutí dvířek palivové 
nádrže manuálně
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Stav pneumatik a tlak huštění má 
vliv na následující:
• Životnost pneumatiky
• Bezpečnost jízdy
• Jízdní komfort
• Spotřeba paliva

Tlaky huštění pneumatik naleznete 
na sloupku dveří řidiče.
Údaje o tlaku huštění pneumatik se 
vztahují na rozměry pneumatik a do-
poručené pneumatiky, které byly vý-
robcem vozidla klasifikovány jako 
vhodné pro příslušný typ vozidla.
Pokud nelze zjistit rychlostní kód 
pneumatiky, použije se tlak v pneu-
matice odpovídající rozměru pneu-
matiky.
Tlak huštění pneumatik stanovený 
pro příslušné podmínky zatížení 
bude aplikován v souladu se skuteč-
ným stavem zatížení vozidla. Pří-
klad: Pro částečně naložené vozidlo 
je optimální tlak huštění pneumatik, 
který je stanoven pro částečně nalo-
žené vozidlo.
Další informace týkající se kol 
a pneumatik lze získat u kteréhoko-
liv autorizovaného prodejce nebo 
v servisu Toyota, nebo v kterémkoliv 
spolehlivém servisu.

Kola a pneumatiky

Vybavení vozidla

Tlak huštění pneumatik

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Pneumatika s příliš nízkým nebo žád-
ným tlakem huštění pneumatik se může 
výrazně zahřívat a poškodit. V důsled-
ku toho budou zhoršeny jízdní vlast-
nosti, například řízení a brzdění. Hrozí 
nebezpečí nehod. Kontrolujte tlak huš-
tění pneumatik pravidelně a dle potře-
by ho seřiďte, například dvakrát za 
měsíc nebo před dlouhou cestou.

Informace o tlaku huštění 
pneumatik

Na sloupku dveří
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Aktuální tlak huštění pneumatik kaž-
dého instalovaného kola může být 
zobrazen na ovládacím displeji.
Aby bylo zajištěno, že jsou tlaky 
zobrazeny správně, musí být roz-
měry pneumatik uloženy v systému 
a musí být nastaveny, viz strana 
308, pro namontované pneumatiky.
Aktuální hodnota tlaku huštění pneu-
matiky je uvedena pro každou pneu-
matiku.

Pneumatiky se během jízdy zahříva-
jí. Tlak huštění pneumatik se zvyšu-
je s teplotou pneumatiky.
Pneumatiky mají přirozenou, stálou 
ztrátu tlaku huštění pneumatik.
Nafukovací zařízení může zobrazit 
tlak, který může být až 0,1 bar nižší.

Popisky tlaku huštění pneumatik na 
štítku tlaku huštění pneumatik na 
sloupku dveří se týkají pouze stude-
ných pneumatik nebo pneumatik při 
stejné teplotě, jako okolní teplota.
Tlak huštění pneumatik kontrolujte 
pouze při studených pneumatikách, 
např.:
• Pokud vozidlo ujelo vzdálenost, 

která není delší než 2 km.
• Pokud vozidlo po jízdě znovu ne-

jelo alespoň 2 hodiny.
Pravidelně kontrolujte tlak huštění 
pneumatik v rezervním kole v zava-
zadlovém prostoru a v případě po-
třeby tlak upravte.
1 Určete předepsané tlaky huštění 

pneumatik pro pneumatiky na-
montované na vozidle.

2 Zkontrolujte tlak huštění pneu-
matik ve všech čtyřech pneuma-
tikách, například použitím 
tlakoměru.

3 Upravte tlak huštění pneumatik, 
pokud se hodnota aktuálního tla-
ku huštění pneumatik odchyluje 
od předepsané hodnoty.

4 Zkontrolujte, zda jsou všechny 
čepičky ventilků našroubovány 
na ventilky pneumatik.

Pro Austrálii/Nový Zéland:

VÝSTRAHA
Tlaky huštění na štítku pneumatik platí 
pouze pro pneumatiky výslovně uvede-
né na štítku. Tlaky huštění pro pneuma-
tiky, které mohou být na štítku - podle 
velikosti, kategorie rychlosti a nosnosti/ 
indexu zatížení - ale nejsou výslovně 
uvedeny na štítku, se mohou lišit. Od-
povídající tlaky huštění podle specifika-
cí výrobce získáte od svého prodejce 
pneumatik.

Na ovládacím displeji

Kontrola tlaku huštění pneu-
matik

Obecně

Kontrola použitím popisků tlaku 
huštění pneumatiky na sloupku 
dveří
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Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Tyre Pressure Monitor"

4 Zkontrolujte, zda aktuální tlak 
huštění pneumatik odpovídá sta-
novené hodnotě tlaku pneumatik.

5 Upravte tlak huštění pneumatik, 
pokud se hodnota aktuálního tla-
ku huštění pneumatik odchyluje 
od předepsané hodnoty.

Pro monitor tlaku pneumatik (TPM):
Opravené tlaky vzduchu v pneuma-
tikách se aplikují automaticky. Dbej-
te na to, aby byly provedeno 
správné nastavení pneumatik.
Pro pneumatiky, které nelze nalézt 
v informacích o tlaku huštění pneu-
matik na ovládacím displeji, resetuj-
te monitor tlaku pneumatik (TPM).

Hloubka vzorku běhounu by neměla 
být menší než 3 mm, jinak hrozí vy-
soké riziko aquaplaningu.

Hloubka vzorku běhounu by neměla 
být menší než 4 mm, jinak je ome-
zena vhodnost vozidla pro použití 
v zimě.

Ukazatele opotřebení jsou rozlože-
ny po obvodu pneumatiky a mají zá-
konem předepsanou minimální 
výšku 1,6 mm.
Polohy indikátorů opotřebení jsou 
označeny na boční stěně pneumati-
ky pomocí TWI, Tread Wear Indica-
tor.

Kontrola použitím informace o tla-
ku huštění pneumatiky na ovláda-
cím displeji

Po seřízení tlaku huštění pneuma-
tik

Rychlostní kód

Označení Maximální rychlost
Q do 160 km/h
R do 170 km/h
S do 180 km/h
T do 190 km/h
H do 210 km/h

F do 240 km/h
W do 270 km/h
Y do 300 km/h

Běhoun pneumatik

Letní pneumatiky

Zimní pneumatiky

Minimální hloubka vzorku bě-
hounu

Označení Maximální rychlost
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Pravidelně kontrolujte pneumatiky, 
zda nejsou poškozené, zda nejsou 
přítomna cizí tělesa a opotřebení.
Chování vozidla, které může indiko-
vat poškození pneumatiky nebo jiné 
poruchy:
• Neobvyklé vibrace.
• Neobvyklé zvuky pneumatik nebo 

provozní zvuky.
• Neobvyklá odezva vozidla, napří-

klad výrazné tažení doleva nebo 
doprava.

Poškození může být způsobeno ná-
sledujícími situacemi, například:
• Jízda přes obrubníky.
• Poškození vozovky.
• Nedostatečný tlak huštění pneu-

matik.
• Přetěžování vozidla.
• Nesprávné skladování pneumatik.

Bez ohledu na hloubku vzorku pneu-
matiky vyměňte pneumatiky nejpoz-
ději po 6 letech.

Datum výroby pneumatiky je uvede-
no na bočnici pneumatiky.

Poškození pneumatiky

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Pokud jsou pneumatiky poškozeny, 
může klesnout tlak huštění pneumatik, 
což by mohlo způsobit ztrátu kontroly 
nad vozidlem. Hrozí nebezpečí nehod. 
Pokud máte podezření na poškození 
pneumatiky během jízdy, okamžitě sniž-
te rychlost a zastavte vozidlo. Nechte 
kola a pneumatiky zkontrolovat. Zavez-
te proto vozidlo opatrně ke kterémukoliv 
autorizovanému prodejci nebo do servi-
su Toyota, nebo do kteréhokoliv spoleh-
livého servisu. V případě potřeby tam 
nechte vozidlo odtáhnout nebo přepra-
vit. Poškozené pneumatiky neopravujte, 
ale místo toho je vyměňte.

VÝSTRAHA
Pneumatiky se mohou při vysoké rych-
losti poškodit přejetím překážek, napří-
klad obrubníků nebo poškozené 
vozovky. Větší kola mají menší průřez 
pneumatiky. Čím menší je průřez 
pneumatiky, tím vyšší je riziko poško-
zení pneumatik. Hrozí nebezpečí ne-
hod a zničení majetku. Pokud je to 
možné, překážky objeďte nebo je pře-
jíždějte pomalu a opatrně.

Stáří pneumatik

Doporučení

Datum výroby

Označení Datum výroby

DOT … 3818 38. týden roku 
2018



300 5-1. MOBILITA

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Nechte kolo namontovat a vyvážit 
kterýmkoliv autorizovaným prodej-
cem nebo servisem Toyota, nebo 
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

Informace o správné kombinaci 
kola/pneumatiky a konstrukci ráfku 
vozidla lze získat od u kteréhokoliv 
autorizovaného prodejce nebo 
v servisu Toyota, nebo v kterémkoliv 
spolehlivém servisu.

Výrobce vozidla doporučuje určité 
typy pneumatik pro každý rozměr 
pneumatiky. Značky pneumatik lze 
identifikovat podle hvězdy na boční 
stěně pneumatiky.

Vzhledem k výrobnímu procesu ne-
poskytují nové pneumatiky maxi-
mální přilnavost okamžitě.
Prvních 300 km jezděte umírněně.

Výměna kol a pneumatik

Montáž a vyvážení

Kombinace kola/pneumatiky

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Kola a pneumatiky, které nejsou vhod-
né pro vaše vozidlo, mohou poškodit 
části vozidla. Mohly by například přijít 
do kontaktu s karoserií vzhledem k je-
jich rozměrovým tolerancím, a to na-
vzdory stejnému jmenovitému rozměru. 
Hrozí nebezpečí nehod. Výrobce vozi-
dla doporučuje používat kola a pneu-
matiky, které byly klasifikovány jako 
vhodné pro daný typ vozidla.

VÝSTRAHA
Namontovaná ocelová kola mohou 
vést k technickým problémům, např. 
šrouby kol se mohou uvolnit a mohou 
být poškozeny brzdové kotouče. Hrozí 
nebezpečí nehody. Nemontujte ocelo-
vá kola.

VÝSTRAHA
Nesprávná kombinace kola/pneumati-
ky zhoršuje jízdní vlastnosti vozidla 
a brání správné funkci různých systé-
mů, jako je protiblokovací brzdový sys-
tém nebo řízení stability vozidla. Hrozí 
nebezpečí nehod. Aby byla zachována 
dobrá ovladatelnost vozidla, na všech-
na kola vždy namontujte pneumatiky 
stejné značky a vzorku běhounu. Vý-
robce vozidla doporučuje používat kola 
a pneumatiky, které byly klasifikovány 
jako vhodné pro daný typ vozidla. Po 
poškození pneumatiky namontujte 
stejnou kombinaci kola a pneumatiky 
jako originál.

Doporučené značky pneuma-
tik

Nové pneumatiky
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Výrobce vašeho vozidla nedoporu-
čuje používat protektorované pneu-
matiky.

Zimní pneumatiky se doporučují při 
jízdě v zimě.
Ačkoliv pneumatiky zvané jako celo-
roční s označením M+S mají lepší 
zimní vlastnosti než letní pneumati-
ky, obvykle neodpovídají výkonu 
zimních pneumatik.

Pokud jsou namontovány zimní 
pneumatiky, dodržujte maximální po-
volenou rychlost a nepřekračujte ji.

Když měníte run-flat pneumatiky za 
standardní pneumatiky, ujistěte se, 
že je ve vozidle k dispozici rezervní 
kolo nebo sada pro opravu defektu 
pneumatiky. Další informace jsou 
dostupné u kteréhokoliv autorizova-
ného prodejce nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv spolehli-
vém servisu.

Nepřekračujte maximální tlak huště-
ní pneumatik uvedený na boční stě-
ně pneumatiky.

• Kola a pneumatiky skladujte na 
chladném, suchém a tmavém 
místě.

• Chraňte pneumatiky před znečiš-
těním olejem, tukem a rozpouš-
tědly.

• Nenechávejte pneumatiky v plas-
tových pytlích.

• Odstraňte nečistoty z kol nebo 
pneumatik.

Protektorované pneumatiky

VÝSTRAHA
Protektorované pneumatiky mohou mít 
různé kostry pneumatik. Jejich trvanli-
vost může být snížena s rostoucím stá-
řím. Hrozí nebezpečí nehod. 
Nepoužívejte protektorované pneuma-
tiky.

Zimní pneumatiky

Obecně

Maximální rychlost zimních pneu-
matik

Výměna pneumatik run-flat

Záměna předních a zadních 
kol

VÝSTRAHA
Záměna kol mezi nápravami u vozidel 
s různými rozměry pneumatik nebo ráf-
ků na přední a zadní nápravě může 
způsobit poškození pneumatiky a po-
škození vozidla. Hrozí nebezpečí neho-
dy. Nezaměňujte kola mezi nápravami 
u vozidel s rozdílnými rozměry pneuma-
tik nebo ráfků na přední a zadní nápravě.

Skladování pneumatik

Tlak huštění pneumatik

Skladování pneumatik



302 5-1. MOBILITA

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

V případě úplné ztráty tlaku v pneu-
matikách vám pneumatiky run-flat 
umožní pokračovat v jízdě s určitými 
omezeními.

Kola jsou opatřena do určité míry sa-
monosnými pneumatikami. Mohou 
mít také speciální ráfky.
Zesílená boční stěna znamená, že 
pneumatika udržuje vozidlo mobilní 
i v tom případě, když tlak v pneuma-
tice zcela klesne.
Dodržujte pokyny pro pokračování 
v jízdě s vypuštěnou pneumatikou.

Pneumatiky jsou označeny na boční 
stěně pneumatiky RSC Runflat Sys-
tem Component.

• Zaparkujte vozidlo na pevném 
povrchu co nejdále od silničního 
provozu.

• Zapněte výstražná světla.
• Zabrzděte parkovací brzdu, abys-

te zabránili rozjetí vozidla.
• Zajistěte zámek řízení s koly 

v přímé poloze.
• Nechte všechny osoby ve vozidle 

vystoupit z vozidla a odveďte je 
z nebezpečného prostoru, napří-
klad za svodidla.

• Postavte výstražný trojúhelník 
v příslušné vzdálenosti.

Pneumatiky run-flat

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Pneumatika run-flat, která má nízký 
tlak v pneumatice nebo žádný tlak 
v pneumatice, změní vlastnosti vozi-
dla při jízdě, například může dojít ke 
snížení směrové stability při brzdění, 
delší brzdné vzdálenosti a různých 
charakteristik samořízení. Hrozí ne-
bezpečí nehod. Jeďte opatrně a nepře-
kračujte rychlost 80 km/h.

Označení

Odstranění závad pneumatik 
s defektem

Bezpečnostní opatření



303

5

5-1. MOBILITA

M
O

BILITA

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

S Mobility System lze rychle utěsnit 
drobné poškození pneumatik, což 
vám umožní jet dál. Za tímto účelem 
se do pneumatik čerpá tekutý těsni-
cí přípravek, který při vytvrzování 
uzavírá poškození zevnitř.

• Dodržujte pokyny pro aplikaci 
Mobility System, které jsou umís-
těny na kompresoru a nádobě 
s těsnicím přípravkem.

• Použití Mobility System může být 
neúčinné u poškození pneumatiky 
větší než přibližně 4 mm.

• Pokud nejste schopni uvést pneu-
matiku zpět do provozu, kontak-
tujte kteréhokoliv autorizovaného 
prodejce nebo servis Toyota, 
nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

• Cizí předměty, které pronikly do 
pneumatiky, by měly zůstat uvnitř 
pneumatiky. Odstraňte cizí před-
měty pouze tehdy, pokud viditel-
ně vyčnívají z pneumatiky.

• Sejměte nálepku s omezením 
rychlosti z nádoby těsnicího pří-
pravku a připevněte ji na volant.

• Použití těsnicích přípravků může 
poškodit TPM elektroniku kola. 
V tom případě nechte elektroniku 
při příští příležitosti vyměnit.

• Kompresor lze použít ke kontrole 
tlaku pneumatik.

Mobility System je umístěn v pravém 
úložném prostoru v zavazadlovém pro-
storu.

• Nádoba s těsnicím přípravkem, 
šipka 1.

• Plnicí hadička, šipka 2.
Dodržujte datum použitelnosti na 
nádobě s těsnicím přípravkem.

Mobility System

Podstata

Obecně

Přehled

Ukládání

Nádoba s těsnicím přípravkem
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1 Odjištění nádoby s těsnicím pří-
pravkem

2 Držák nádoby s těsnicím příprav-
kem

3 Indikátor tlaku huštění pneumatik
4 Tlačítko snížení tlaku huštění 

pneumatik
5 Tlačítko zapnout/vypnout
6 Kompresor
7 Zástrčka/kabel do zásuvky
8 Připojovací hadička

• Zaparkujte vozidlo na pevném 
povrchu co nejdále od silničního 
provozu.

• Zapněte výstražná světla.
• Zabrzděte parkovací brzdu, abys-

te zabránili rozjetí vozidla.
• Zajistěte zámek řízení s koly 

v přímé poloze.
• Nechte všechny osoby ve vozidle 

vystoupit z vozidla a odveďte je 
z nebezpečného prostoru, napří-
klad za svodidla.

• Postavte výstražný trojúhelník 
v příslušné vzdálenosti.

1 Zatřeste nádobou s těsnicím pří-
pravkem.

Kompresor

Bezpečnostní opatření

Plnění těsnicí směsí

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Ucpané výfukové potrubí nebo nedo-
statečné větrání mohou způsobit vnik-
nutí škodlivých výfukových plynů do 
vozidla. Výfukové plyny obsahují zne-
čišťující látky, které jsou bezbarvé 
a bez zápachu. V uzavřených prosto-
rech se mohou výfukové plyny shro-
mažďovat také mimo vozidlo. Hrozí 
nebezpečí smrti. Výfukové potrubí udr-
žujte čisté a zajistěte dostatečné 
větrání.

UPOZORNĚNÍ
Kompresor se může přehřát, pokud je 
provozován příliš dlouho. Hrozí nebez-
pečí poškození majetku. Nenechávejte 
kompresor běžet déle než 10 minut.

Naplnění
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2 Plnicí hadičku zcela vytáhněte 
z krytu nádoby na těsnicí přípra-
vek. Na hadičce netvořte uzel.

3 Nádobku s těsnicím přípravkem 
zatlačte do držáku na skříni kom-
presoru, až slyšitelně zapadne.

4 Plnicí hadičku nádoby s těsnicím 
přípravkem našroubujte na venti-
lek pneumatiky vadného kola.

5 Při vypnutém kompresoru zasuň-
te zástrčku do zásuvky v interié-
ru vozidla.

6 Zapněte kompresor při zapnutém 
pohotovostním režimu nebo 
s běžícím motorem.

Nechte kompresor běžet po dobu 
přibližně 10 minut, aby plnil těsnící 
směs a dosáhlo se tlaku v pneuma-
tice přibližně 2,0 baru.
Tlak v pneumatice se může během 
plnění těsnicí směsí zvýšit na při-
bližně 5 barů. Během tohoto kroku 
nevypínejte kompresor.
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1 Vypněte kompresor.

2 Odečtěte tlak huštění pneumati-
ky, který se zobrazí na indikátor 
tlaku pneumatik.

Aby bylo možné pokračovat v jízdě, 
musí být dosažen tlak v pneumatice 
nejméně 2 bary.

1 Odšroubujte plnicí hadičku nádo-
by s těsnicím přípravkem z ven-
tilku pneumatiky.

2 Stiskněte červené odjišťovací za-
řízení.

3 Vyjměte nádobu s těsnicím pří-
pravkem z kompresoru.

4 Nádobu s těsnicím přípravkem 
zabalte a uložte, aby nedošlo 
k znečistění zavazadlového pro-
storu.

1 Odpojte konektor ze zásuvky 
v interiéru vozidla.

2 Pojíždějte dopředu a dozadu 
o 10 m, aby se těsnicí směs 
v pneumatice rozložila.

3 Našroubujte připojovací hadičku 
kompresoru přímo na ventilek 
pneumatiky.

4 Zasuňte zástrčku do zásuvky 
v interiéru vozidla.

5 Zapněte kompresor při zapnutém 
pohotovostním režimu nebo 
s běžícím motorem.

Pokud není dosažen tlak v pneumatice 
nejméně 2 bary, kontaktujte kteréhokoliv 
autorizovaného prodejce nebo servis 
Toyota, nebo kterýkoliv spolehlivý 
servis.
Pokud je dosažen tlak v pneumatice nej-
méně 2 bary, viz Minimálního tlaku huš-
tění pneumatiky bylo dosaženo.
6 Odšroubujte připojovací hadičku 

kompresoru z ventilku pneuma- 
tiky.

7 Odpojte konektor ze zásuvky 
v interiéru vozidla.

8 Uložte Mobility System ve vozidle.

Kontrola a seřízení tlaku huš-
tění pneumatik.

Kontrola

Vyjmutí a uložení nádoby s těsni-
cím přípravkem

Minimálního tlaku huštění pneu-
matiky nebylo dosaženo
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1 Odšroubujte připojovací hadičku 
kompresoru z ventilku pneumatiky.

2 Odpojte konektor ze zásuvky 
v interiéru vozidla.

3 Uložte Mobility System ve vozidle.
4 Okamžitě jeďte přibližně 10 km, 

aby se těsnicí směs rovnoměrně 
rozložila v pneumatice.

Nepřekračujte rychlost 80 km/h.
Pokud je to možné, nejezděte pomaleji 
než 20 km/h.

1 Zastavte na vhodném místě.
2 Našroubujte připojovací hadičku 

kompresoru přímo na ventilek 
pneumatiky.

3 Zasuňte zástrčku do zásuvky 
v interiéru vozidla.

4 Upravte tlak huštění pneumatiky 
na nejméně 2,0 baru.

• Zvýšení tlaku huštění pneumatiky: 
Zapněte kompresor při zapnu-
tém pohotovostním režimu nebo 
s běžícím motorem.

• Snížení tlak huštění pneumatiky: 
Stiskněte tlačítko na kompresoru.

5 Odšroubujte připojovací hadičku 
kompresoru z ventilku pneuma- 
tiky.

6 Odpojte konektor ze zásuvky 
v interiéru vozidla.

7 Uložte Mobility System ve vozidle.

Nepřekračujte maximální povolenou 
rychlost 80 km/h.
Resetujte monitor tlaku pneumatik 
(TPM), viz strana 308.
Jakmile je to možné, nechte pneu-
matiku s defektem a nádobu s těsni-
cím přípravkem Mobility System 
vyměnit.

Minimálního tlaku huštění pneu-
matiky bylo dosaženo

Seřízení

Pokračování v jízdě
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Sněhové řetězy nemohou být na-
montovány. Místo nich by měly být 
použity zimní pneumatiky.

Systém sleduje tlak huštění pneu-
matik ve čtyřech namontovaných 
pneumatikách. Systém varuje, po-
kud tlak huštění pneumatik poklesl.

Senzory v ventilcích pneumatik měří 
tlak huštění pneumatik a teplotu 
pneumatik.
Systém detekuje namontované pneu-
matiky automaticky. Systém zobra-
zuje přednastavené tlaky na 
ovládacím displeji a porovnává je 
s aktuálními tlaky huštění pneumatik.
Pokud jsou namontovány pneumati-
ky, které nejsou uvedeny na štítcích 
tlaku huštění pneumatik ve vozidle, 
viz strana 296, např. pneumatiky se 

speciálním schválením, musí být 
systém aktivně resetován. Aktuální 
tlaky huštění pneumatik jsou pak ak-
ceptovány jako předepsané hodnoty.
Když ovládáte systém, řiďte se také 
dalšími informacemi a pokyny uve-
denými v kapitole Tlak huštění pneu-
matik, viz strana 296.

Systém vyžaduje splnění následují-
cích požadavků, jinak není zajištěna 
spolehlivá signalizace ztráty tlaku 
huštění pneumatik:
• Po každé výměně pneumatiky 

nebo kola systém detekuje na-
montované pneumatiky, aktuali-
zuje příslušné informace a po 
krátké jízdě je zobrazil na ovláda-
cím displeji.

Pokud systém nedetekuje pneumatiky 
automaticky, zadejte údaje o namonto-
vaných pneumatikách v nastavení pneu-
matik.

Sněhové řetězy

Volba sněhových řetězů

UPOZORNĚNÍ
■Při jízdě se sněhovými řetězy
Nenasazujte sněhové řetězy. Sněhové 
řetězy mohou poškodit karoserii a pod-
vozek vozidla a nepříznivě ovlivnit jízd-
ní výkon.

Monitor tlaku pneumatik 
(TPM)

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Zobrazení ukazující specifikovaný tlak 
v pneumatikách nenahrazuje informa-
ce o tlaku v pneumatice na vozidle. 
Pokud byly do nastavení pneumatik 
vloženy nesprávné údaje, bude zada-
ný tlak v pneumatikách rovněž ne-
správný. Tím nadále nelze zaručit 
spolehlivou signalizaci ztráty tlaku 
v pneumatikách. Hrozí nebezpečí po-
ranění a zničení majetku. Ujistěte se, 
že rozměry namontovaných pneumatik 
jsou zobrazeny správně a že odpoví-
dají údajům na pneumatikách a infor-
macím o tlaku huštění pneumatik.

Provozní požadavky
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• RDC je aktivní pouze po několika-
minutové jízdě.

• Po výměně pneumatiky nebo kola.
• Po resetování, v případě pneumatik 

se speciálním schválením.
• Po změně nastavení pneumatik.
• U pneumatik se speciálním 

schválením:
• Po každé výměně pneumatiky nebo 

kola musí být provedeno resetování 
při správném tlaku huštění pneumatik.

• Resetování musí být provedeno po 
nastavení tlaku huštění pneumatik na 
novou hodnotu.

• Kola s TPM elektronikou kola.

Pokud systém nedetekuje pneuma-
tiky automaticky, údaje o namonto-
vaných pneumatikách mohou být 
zadány v nastavení pneumatik.
Rozměry namontovaných pneuma-
tik naleznete v informacích o tlaku 
huštění pneumatik, viz strana 296, 
nebo přímo na pneumatikách.
Pokud je tlak v pneumatice upraven, 
nemusí být specifikace pneumatik 
znovu zadávány.
U letních a zimních pneumatik se 
poslední data pneumatik, která byla 
pro každý typ zadána, ukládají. To 
znamená, že po výměně pneumatik 
nebo kol může být nastavení vyvolá-
no znovu.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Tyre Pressure Monitor"

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "Tyre settings"

2 Zvolte pneumatiky.
• "Summer tyres"
• "Winter tyres/all-season tyres"

3 "Current:"

4 Zvolte typ pneumatik namonto-
vaných na zadní nápravě:

• Rozměr pneumatik, například 
245/45 R18 96 Y

• U pneumatik se speciálním 
schválením: "Other tyre"

5 Zvolte stav zatížení vozidla, po-
kud byl zvolen rozměr pneuma-
tik.

6 "Confirm settings"

Zahájí se měření aktuálního tlaku 
huštění pneumatik. Zobrazí se prů-
běh měření.

Nastavení pneumatik

Obecně

Vyvolání menu

Seřízení nastavení
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Stav systému, například zda je sys-
tém aktivní, lze zobrazit na ovláda-
cím displeji.
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Tyre Pressure Monitor"

Zobrazí se aktuální stav.

Aktuální tlak huštění pneumatik je 
uveden pro každou pneumatiku.
Aktuální tlak huštění pneumatik se 
může měnit v závislosti na provozu 
vozidla nebo venkovní teplotě.

V závislosti na modelu jsou zobra-
zeny aktuální teploty pneumatik.
Aktuální teplota pneumatik se může 
měnit v důsledku provozu vozidla 
nebo venkovní teploty.

Stav systému a pneumatik je indiko-
ván barvou kola a hlášením na ovlá-
dacím displeji.

Případná existující hlášení nejsou 
vymazána, pokud není dosažen 
zobrazený předepsaný tlak při ko-
rekci tlaku huštění pneumatik.

• Systém je aktivní a pro varování 
používá zobrazené předepsané 
tlaky.

• V případě pneumatik se zvlášt-
ním schválením: Systém je aktiv-
ní a pro varování používá tlaky 
huštění pneumatik uložené bě-
hem posledního resetování.

U zobrazených pneumatik má pneu-
matika defekt nebo značnou ztrátu 
tlaku huštění pneumatik.

Ztráty tlaku v pneumatikách nemusí 
být detekovány.
Možné příčiny:
• Porucha.
• Během měření tlaku huštění pneu-

matik, po potvrzení nastavení 
pneumatik.

• U pneumatik se speciálním 
schválením: Je prováděno rese-
tování systému.

Zobrazení stavu

Aktuální stav

Aktuální tlak huštění pneumatik

Aktuální teplota pneumatik

Stavy pneumatik

Obecně

Všechna kola jsou zelená

Jedno až čtyři kola jsou žlutá

Kola jsou šedá
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Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Tyre Pressure Monitor"

4 "Tyre settings"

5 Zvolte pneumatiky.
• "Summer tyres"
• "Winter tyres/all-season tyres"

6 "Current:"

 Když nezvolíte "Other tyre":
7 "Load state"

8 "Confirm settings"

9 Jeďte s vozidlem.

 Když zvolíte "Other tyre":
7 "Tyre settings"

8 Zapněte stav připravenosti k jíz-
dě, ale nerozjeďte se.

9 Resetujte tlak huštění pneumatik: 
"Perform reset".

10Rozjeďte se.

Po krátké jízdě při rychlostech nad 
30 km/h jsou nastavené hodnoty tla-
ku v pneumatikách akceptovány 
jako cílové hodnoty. Reset se auto-
maticky dokončí během jízdy.
Pokud byl reset úspěšný, kola se na 
ovládacím displeji zobrazí zeleně.
Jízdu můžete kdykoliv přerušit. Re-
set se automaticky obnoví, když bu-
dete pokračovat v jízdě.

Řízení stability vozidla VSC se akti-
vuje v případě potřeby, jakmile se 
objeví hlášení o nízkém tlaku 
v pneumatice.

■ Hlášení
Na ovládacím displeji se zobrazí 
symbol s hlášením vozidla.

■ Opatření
Zkontrolujte tlak huštění pneumatik 
a v případě potřeby ho seřiďte.

Provedení resetování Hlášení: Pneumatiky bez spe-
ciálního schválení

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Poškozená standardní pneumatika 
s příliš nízkým nebo žádným tlakem 
huštění pneumatik zhoršuje jízdní 
vlastnosti, například řízení a brzdění. 
Pneumatiky s run-flat vlastnostmi 
umožňují udržovat omezenou úroveň 
stability. Hrozí nebezpečí nehod. Ne-
pokračujte v jízdě, pokud je vozidlo vy-
baveno standardními pneumatikami. 
Dodržujte pokyny k pneumatikám 
run-flat a pokračujte v jízdě s těmito 
pneumatikami.

Pokud je požadována kontrola tla-
ku huštění pneumatik

Symbol Možná příčina

Pneumatika nebyla správ-
ně nahuštěna, například 
bylo přidáno nedostatečné 
množství vzduchu nebo 
došlo k přirozené ztrátě 
tlaku v pneumatice.
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■ Hlášení

Kromě toho se na ovládacím displeji 
zobrazí symbol s hlášením vozidla.

■ Opatření
1 Snižte rychlost. Nepřekračujte 

rychlost 130 km/h.

2 Co nejdříve zastavte u čerpací 
stanice atd. a zkontrolujte tlak 
huštění pneumatik ve všech 4 
pneumatikách. Seřiďte tlak huš-
tění pneumatik nebo v případě 
potřeby nechte provést opravu.

■ Hlášení

Kromě toho se v hlášení vozidla na 
ovládacím displeji zobrazí symbol 
s postiženou pneumatikou.

■ Opatření
1 Snižte rychlost a opatrně zastavte 

vozidlo. Vyhněte se silnému a ná-
hlému manévrování volantem.

2 Zkontrolujte, zda je vozidlo vyba-
veno standardními pneumatika-
mi nebo pneumatikami run-flat.

Symbol označující pneumatiky run-flat, 
viz strana 302, je kruh s písmeny RSC 
na boční stěně pneumatiky.
3 Postupujte podle popisu, co dě-

lat v případě defektu pneumatiky, 
viz strana 314.

Pokud je tlak huštění pneumatiky 
nedostatečný

Na přístrojové desce se 
rozsvítí žlutá výstražná 
kontrolka.

Symbol Možná příčina

Došlo ke ztrátě tlaku huš-
tění pneumatik.

Pokud dojde ke značné ztrátě tla-
ku huštění pneumatik

Na přístrojové desce se 
rozsvítí žlutá výstražná 
kontrolka.

Symbol Možná příčina

Pneumatika má defekt 
nebo značnou ztrátu tlaku 
huštění pneumatik.
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Řízení stability vozidla VSC se akti-
vuje v případě potřeby, jakmile se 
objeví hlášení o nízkém tlaku 
v pneumatice.

■ Hlášení
Na ovládacím displeji se zobrazí 
symbol s hlášením vozidla.

■ Opatření
1 Zkontrolujte tlak huštění pneu-

matik a v případě potřeby ho se-
řiďte.

2 Proveďte resetování systému.

■ Hlášení

Kromě toho se na ovládacím displeji 
zobrazí symbol s hlášením vozidla.

■ Opatření
1 Snižte rychlost. Nepřekračujte 

rychlost 130 km/h.

2 Při nejbližší příležitosti, například 
u čerpací stanice, zkontrolujte 
tlak huštění pneumatik ve všech 
čtyřech pneumatikách a v přípa-
dě potřeby ho upravte.

3 Proveďte resetování systému.

Hlášení: Pneumatiky se spe-
ciálním schválením

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Poškozená standardní pneumatika 
s příliš nízkým nebo žádným tlakem 
huštění pneumatik zhoršuje jízdní vlast-
nosti, například řízení a brzdění. Pneu-
matiky s run-flat vlastnostmi umožňují 
udržovat omezenou úroveň stability. 
Hrozí nebezpečí nehod. Nepokračujte 
v jízdě, pokud je vozidlo vybaveno stan-
dardními pneumatikami. Dodržujte poky-
ny k pneumatikám run-flat a pokračujte 
v jízdě s těmito pneumatikami.

Pokud je požadována kontrola tla-
ku huštění pneumatik

Symbol Možná příčina

Pneumatika nebyla správ-
ně nahuštěna, například 
bylo přidáno nedostatečné 
množství vzduchu.
Systém detekoval změnu 
kola, ale nebyl proveden 
reset.
Tlak huštění pneumatik 
poklesl ve srovnání s po-
sledním resetováním.
Nebylo provedeno reseto-
vání systému. Systém po-
užívá tlaky huštění 
pneumatik uložené během 
posledního resetování.

Pokud je tlak huštění pneumatiky 
nedostatečný

Na přístrojové desce se 
rozsvítí žlutá výstražná 
kontrolka.

Symbol Možná příčina

Došlo ke ztrátě tlaku huš-
tění pneumatik.
Nebylo provedeno reseto-
vání systému. Systém po-
užívá tlaky huštění 
pneumatik uložené během 
posledního resetování.
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■ Hlášení

Kromě toho se v hlášení vozidla na 
ovládacím displeji zobrazí symbol 
s postiženou pneumatikou.

■ Opatření
1 Snižte rychlost a opatrně zastav-

te vozidlo. Vyhněte se silnému 
a náhlému manévrování volan-
tem.

2 Zkontrolujte, zda je vozidlo vyba-
veno standardními pneumatika-
mi nebo pneumatikami run-flat.

Symbol označující pneumatiky run-flat, 
viz strana 302, je kruh s písmeny RSC 
na boční stěně pneumatiky.
3 Postupujte podle popisu, co dě-

lat v případě defektu pneumatiky, 
viz strana 314.

1 Identifikujte poškozenou pneu-
matiku.

Zkontrolujte tlak huštění pneumatik ve 
všech čtyřech pneumatikách, například 
pomocí ukazatele tlaku huštění pneu-
matik v sadě pro opravu defektu pneu-
matiky.
V případě pneumatik se speciálním 
schválením: Pokud jsou všechny čtyři 
pneumatiky nahuštěny na správný tlak 
huštění pneumatik, nemusel být TPM 
resetován. Proveďte resetování.
Pokud není možné identifikovat poško-
zení pneumatiky, kontaktujte kteréhoko-
liv autorizovaného prodejce nebo servis 
Toyota, nebo kterýkoliv spolehlivý 
servis.
2 Opravte pneumatiku s defektem, 

např. pomocí sady pro opravu 
defektu pneumatiky nebo výmě-
nou kola.

Použití těsnicího přípravku, např. 
sady pro opravu defektu pneumati-
ky, může poškodit TPM elektroniku 
kola. Nechte elektroniku při nejbližší 
příležitosti vyměnit.

Pokud dojde ke značné ztrátě tla-
ku huštění pneumatik

Na přístrojové desce se 
rozsvítí žlutá výstražná 
kontrolka.

Symbol Možná příčina

Pneumatika má defekt 
nebo značnou ztrátu tlaku 
huštění pneumatik.
Nebylo provedeno reseto-
vání systému. Systém 
používá tlaky huštění 
pneumatik uložené během 
posledního resetování.

Co dělat v případě defektu 
pneumatiky

Standardní pneumatiky
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■ Bezpečnostní pokyny

■ Maximální rychlost
Pokud je pneumatika poškozená, 
můžete pokračovat v jízdě, ale ne-
překračujte maximální rychlost 
80 km/h.

■ Pokračování v jízdě s defektní 
pneumatikou

Pokud budete pokračovat v jízdě 
s defektní pneumatikou, nezapo-
meňte na následující:
1 Vyhněte se prudkému nebo náh-

lému brzdění a manévrování vo-
lantem.

2 Nepřekračujte rychlost 80 km/h.

3 Jakmile bude příležitost, zkontro-
lujte tlak huštění pneumatik ve 
všech čtyřech pneumatikách.

V případě pneumatik se speciálním 
schválením: Pokud jsou všechny čtyři 
pneumatiky nahuštěny na správný tlak 
huštění pneumatik, nemusel být modul 
monitor tlaku pneumatik resetován. Pro-
veďte resetování.

■ Možná vzdálenost jízdy s vy-
puštěnou pneumatikou

Možná jízdní vzdálenost se liší v zá-
vislosti na zatížení a namáhání, kte-
rému je vozidlo vystaveno, např. 
rychlost, vlastnosti vozovky, venkov-
ní teplota. Jízdní vzdálenost může 
být kratší nebo, pokud je styl jízdy 
opatrnější, delší.
Pokud je vozidlo zatíženo mírně 
a používáno za příznivých podmí-
nek, je možné cestovat až 80 km.

■ Jízdní vlastnosti s poškozenými 
pneumatikami

Při jízdě s poškozenými pneumati-
kami se mění ovládací vlastnosti 
a to může mít za následek následu-
jící situace, například:
• Vozidlo ztrácí trakci rychleji.
• Delší brzdné vzdálenosti.
• Odlišné vlastnosti při řízení.
Přizpůsobte svůj styl jízdy. Vyhněte 
se prudkému zatáčení nebo jízdě 
přes překážky, například obrubníky 
nebo výmoly.

■ Úplné selhání pneumatiky
Vibrace nebo hlasité zvuky během 
jízdy mohou signalizovat, že pneu-
matika úplně selhala.
Snižte rychlost a zastavte vozidlo. 
Části pneumatiky by se mohly oddě-
lit, což by mohlo vést k nehodě.
Nepokračujte v jízdě, ale kontaktujte 
kteréhokoliv autorizovaného prodej-
ce nebo servis Toyota, nebo který-
koliv spolehlivý servis.

Pneumatiky run-flat

VÝSTRAHA
Pneumatika run-flat, která má nízký 
tlak v pneumatice nebo žádný tlak 
v pneumatice, změní vlastnosti vozi-
dla při jízdě, například může dojít ke 
snížení směrové stability při brzdění, 
delší brzdné vzdálenosti a různých 
charakteristik samořízení. Hrozí ne-
bezpečí nehod. Jeďte opatrně a nepře-
kračujte rychlost 80 km/h.
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Tlak huštění pneumatik závisí na 
teplotě pneumatiky.
Tlak huštění pneumatik se zvyšuje 
se zvyšující se teplotou, například 
během jízdy nebo vystavením slu-
nečnímu záření.
Tlak huštění pneumatik se sníží, po-
kud teplota pneumatiky klesne.
Z důvodu daných limitů výstrahy 
proto může toto chování vyvolat va-
rování, pokud dojde k výrazným po-
klesům teploty.
Po varování, které se týká teploty, 
se po ujetí krátké vzdálenosti na 
ovládacím displeji opět zobrazí na-
stavené tlaky.

Při extrémním, náhlém selhání pneu-
matiky způsobeném vnějšími fakto-
ry, nemůže být poskytnuto žádné 
varování.

Pneumatiky se speciálním schvále-
ním: Systém nebude správně fungo-
vat, pokud nebude provedeno 
resetování, např. pneumatika je na-
hlášena, přestože má správný tlak 
pneumatiky.

• Je nasazeno kolo bez elektroniky 
kola TPM, například rezervní kolo: 
V případě potřeby nechte kola 
zkontrolovat.

• Porucha: Nechte systém zkontro-
lovat.

• Porucha způsobená systémy 
nebo zařízeními se stejnou rádio- 
vou frekvencí: Systém bude auto-
maticky znovu aktivován po 
opuštění pole rušení.

• V případě pneumatik se speciál-
ním schválením: Systém nebyl 
schopen dokončit resetování. 
Proveďte resetování systému 
znovu.

Omezení systému

Teplota

Náhlá ztráta tlaku huštění pneu-
matik

Neprovedení resetování

Porucha

Hlášení

Žlutá výstražná kontrolka 
bliká a pak nepřetržitě sví-
tí. Zobrazí se hlášení. 
Ztráty tlaku v pneumati-
kách nemohou být de-
tekovány.

Opatření
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U pneumatik run-flat nebo při použití 
sady pro opravu defektu pneumatiky 
není vždy nutné okamžitě vyměnit 
kolo, pokud dojde ke ztrátě tlaku 
huštění pneumatik v důsledku de-
fektu pneumatiky.
V případě potřeby jsou nástroje pro 
výměnu kol k dispozici jako volitelné 
příslušenství u kteréhokoliv autori-
zovaného prodejce nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv spolehli-
vém servisu.

Výměna kola

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Zvedák je určen pouze ke krátkému 
zvednutí vozidla během výměny kola. 
I když jsou dodržena bezpečnostní 
opatření, hrozí nebezpečí, že zvednuté 
vozidlo spadne v důsledku uklouznutí 
zvedáku. Hrozí nebezpečí zranění 
nebo i smrti. Pokud je vozidlo zvednuté 
pomocí zvedáku, nelehejte si pod vozi-
dlo a nestartujte motor.

VÝSTRAHA
Podpěry, jako jsou dřevěné bloky pod 
zvedákem vozidla, mohou bránit tomu, 
aby dosáhl své nosnosti kvůli omeze-
né výšce. Může být překročena nos-
nost dřevěných bloků, což způsobí 
převrácení vozidla. Hrozí nebezpečí 
zranění nebo i smrti. Nepokládejte 
podpěry pod zvedák vozidla.

VÝSTRAHA
Zvedák, dodaný výrobcem vozidla, je 
k dispozici za účelem provedení výmě-
ny kola v případě poruchy. Zvedák 
není určen pro časté používání, napří-
klad výměnu letních pneumatik za zim-
ní. Časté používání zvedáku může 
způsobit jeho zaseknutí nebo poškoze-
ní. Hrozí nebezpečí poranění a zničení 
majetku. Použijte zvedák pouze k vý-
měně rezervního nebo náhradního 
kola v případě defektu pneumatiky.

VÝSTRAHA
Na měkkém, nerovném nebo kluzkém 
povrchu, například na sněhu, ledu, 
dlaždicích nebo podobně, může zve-
dák sklouznout. Hrozí nebezpečí zra-
nění. Pokud je to možné, proveďte 
výměnu kola na rovném, pevném a ne-
klouzavém povrchu.

VÝSTRAHA
Zvedák je optimalizován pouze pro 
zvedání vozidla a pro použití se zveda-
cími body na vozidle. Hrozí nebezpečí 
zranění. Zvedákem nezvedejte jiné vo-
zidlo ani jiné předměty.

VÝSTRAHA
Pokud není zvedák umístěn do urče-
ného zvedacího místa, může při vysu-
nutí zvedáku dojít k poškození vozidla 
nebo může zvedák sklouznout. Hrozí 
nebezpečí poranění nebo zničení ma-
jetku. Při vysouvání se ujistěte, že zve-
dák je umístěn na zvedací místo 
v blízkosti podběhu.
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Výrobce vozidla doporučuje, aby 
bylo při výměně kola navíc vozidlo 
chráněno proti popojetí.

Před a za kolo umístěte klín nebo 
jiné vhodné předměty přímo naproti 
kolu, které budete vyměňovat.

Pokud je nutné vyměnit kolo na mír-
ném svahu, pod kola přední a zadní 
nápravy umístěte klín a jiné vhodné 
předměty, například kameny, v opač-
ném směru, než je směr popojetí.

*: je-li ve výbavě

Šrouby kola mají speciální kódová-
ní. Šrouby lze uvolnit pouze pomocí 
adaptéru, který odpovídá kódování.

VÝSTRAHA
Vozidlo zvednuté zvedákem může ze 
zvedáku spadnout, pokud jsou na něj 
aplikovány boční síly. Hrozí nebezpečí 
poranění a zničení majetku. Pokud je 
vozidlo zvednuté, na vozidlo neaplikuj-
te žádné boční síly ani vozidlem náhlý-
mi pohyby nehýbejte. Jakékoliv 
zaseknuté kolo nechte vymontovat kte-
rýmkoliv autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, nebo kterýmko-
liv spolehlivým servisem.

VÝSTRAHA
Zvedák dodaný s vozidlem nesmí být 
používán k jinému účelu než k výměně 
kol a neměl by být nikdy používán ve 
spojení s podpěrným stojanem vozidla. 
Zvedání vozidla za účelem kontroly by 
mělo být prováděno pouze v kontrolo-
vaném dílenském prostředí na zvedá-
ku vyškoleným personálem.
Zvedák by měl být používán na rov-
ném pevném podkladu kdekoliv je to 
možné. Je doporučeno, aby byla kola 
vozidla zaklínována a aby nikdo nezů-
stal ve vozidle, které je zvedáno.
Zvedák vašeho vozidla Toyota nevyža-
duje žádnou údržbu. Dodržujte poky-
ny uvedené na zvedáku.

Ochrana vozidla proti popo-
jetí

Obecně

Na rovném povrchu

Na mírném svahu

Pojistné šrouby kola*

Podstata
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Adaptér pojistných šroubů kol nalez-
nete v palubní sadě nářadí nebo 
v přihrádce palubní sady nástrojů.

• Šroub kola, šipka 1
• Adaptér, šipka 2

1 Umístěte adaptér na šroub kola.

2 Vyšroubujte šroub kola.

3 Po vyšroubování šroubu kola 
opět adaptér sejměte.

1 Umístěte adaptér na šroub kola. 
V případě potřeby otočte adaptér 
tak, aby zapadl do šroubu kola.

2 Zašroubujte šroub kola. Utaho-
vací moment je 140 Nm.

3 Po zašroubování šroubu kola 
opět adaptér sejměte a uložte ho.

• Zaparkujte vozidlo na pevném 
a neklouzavém povrchu v bez-
pečné vzdálenosti od silničního 
provozu.

• Zapněte výstražná světla.
• Zabrzděte parkovací brzdu.
• Zvolte rychlostní stupeň nebo 

zvolte polohu volicí páky P.
• Jakmile to silniční provoz dovolí, 

nechte všechny osoby ve vozidle 
vystoupit z vozidla a odveďte je 
z nebezpečného prostoru, napří-
klad za svodidla.

• V závislosti na vybavení vyjměte 
nářadí pro výměnu kol a v přípa-
dě potřeby nouzové kolo z vozi-
dla.

• Případně postavte ve správné 
vzdálenosti výstražný trojúhelník 
nebo blikající světlo.

• Kromě toho ochraňte vozidlo proti 
rozjetí.

• Uvolněte šrouby kol o půl otáčky.

Zvedací místa jsou umístěna ve vy-
značených pozicích.

Přehled

Vyšroubování

Zašroubování

Příprava vozidla

Zvedací místa
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1 Držte zvedák jednou rukou, šip-
ka 1 a druhou rukou uchopte kli-
ku nebo páku zvedáku, šipka 2.

2 Umístěte zvedák do obdélníko-
vého vybrání zvedacího místa, 
které je nejblíže ke kolu, které 
chcete vyměnit.

3 Abyste zvedák roztáhli, otáčejte 
klikou nebo pákou ve směru ho-
dinových ručiček.

4 Jakmile je zvedák zatížen, sej-
měte ruku ze zvedáku a pokra-
čujte v otáčení klikou nebo 
pákou zvedáku jednou rukou.

5 Dbejte na to, aby se základna 
zvedáku vozidla zvedala kolmo 
a pod pravými úhly pod zveda-
cím místem.

Zvedání vozidla

VÝSTRAHA
Při použití zvedáku by se vaše ruce 
nebo prsty mohly zachytit. Hrozí nebez-
pečí zranění. Při používání zvedáku 
držte ruce v popsané poloze a neměňte 
tuto polohu.
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6 Dbejte na to, aby se základna 
zvedáku zvedala kolmo a pod 
pravými úhly pod zvedacím mís-
tem.

7 Zvedejte otáčením kliky, až bude 
zvedák podepřen na zemi celým 
svým povrchem a dotčené kolo 
je nejvýše 3 cm nad zemí.

Nasaďte pouze jedno rezervní kolo, 
podle potřeby.
1 Vyšroubujte šrouby kola.

2 Vyjměte kola.

3 Nasaďte nové kolo nebo rezerv-
ní kolo a utáhněte rukou alespoň 
dva šrouby kola do kříže.

Pokud jsou namontována neoriginální 
kola z lehké slitiny, která nejsou od vý-
robce vozidla, je nutné použít také šrou-
by kol, které patří ke kolům.
4 Zbývající šrouby kol utáhněte ru-

kou a poté dotáhněte všechny 
šrouby kol do kříže.

5 Abyste zvedák stáhli a spustili 
vozidlo na zem, otáčejte klikou 
proti směru hodinových ručiček.

6 Vyjměte zvedák a bezpečně ho 
uložte.

1 Dotáhněte šrouby kola do kříže. 
Utahovací moment je 140 Nm.

2 Uložte poškozené kolo v zavaza-
dlovém prostoru, pokud je po- 
třeba.

Poškozené kolo nemůže být vzhledem 
ke své velikosti umístěno pod podlahou 
zavazadlového prostoru.
3 Při nejbližší příležitosti zkontro-

lujte tlak v pneumatikách a podle 
potřeby ho upravte.

4 Resetujte monitor tlaku pneuma-
tik (TPM).

5 Zkontrolujte dotažení šroubů kol 
pomocí kalibrovaného momento-
vého klíče.

6 Zajeďte k nejbližšímu autorizova-
nému prodejci nebo do servisu 
Toyota, nebo do kteréhokoliv 
spolehlivého servisu, abyste si 
nechali poškozenou pneumatiku 
vyměnit.

Nasazení kola

Po výměně kola
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*: je-li ve výbavě

V případě defektu pneumatiky může 
být rezervní kolo použito jako náhra-
da za kolo s defektem. Rezervní 
kolo je určeno pro krátkodobé pou-
žití, dokud není kolo s defektem vy-
měněno.

Může být nasazeno pouze jedno re-
zervní kolo.
Navíc pravidelně kontrolujte tlak 
v pneumatice rezervního kola v za-
vazadlovém prostoru a v případě 
potřeby upravte tlak.

Rezervní kolo a nářadí pro výměnu 
kol jsou umístěny ve vaku v zavaza-
dlovém prostoru.

1 Uvolněte upevňovací popruh na 
přezce, šipka 1.

2 Vyhákněte upevňovací popruhy 
z upevňovacích ok.

3 Vyjměte vak obsahující rezervní 
kolo a nářadí pro výměnu kol ze 
zavazadlového prostoru, šipka 
2.

4 Otevřete vak, vyjměte rezervní 
kolo a nářadí pro výměnu kol.

Rezervní kolo*

Podstata

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Rezervní kolo má speciální rozměry. 
Při jízdě s rezervním kolem se mohou 
měnit jízdní vlastnosti, například se 
sníží směrová stabilita při brzdění, pro-
dlouží se brzdná dráha a změní se 
chování samořízení v mezním rozsa-
hu. Hrozí nebezpečí nehod. Jeďte 
opatrně a nepřekračujte rychlost 
80 km/h.

Přehled

Vyjmutí rezervního kola
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1 Uložte rezervní kolo a nářadí pro 
výměnu kol do vaku.

2 Položte vak do zavazadlového 
prostoru.

3 Zahákněte upevňovací popruhy 
do upevňovacích ok.

4 Dotáhněte upevňovací popruhy. 
Ujistěte se, že je vak správně 
usazen.

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Vložení rezervního kola Motorový prostor

Vybavení vozidla
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1 Plnicí hrdlo pro kapalinu ostřikovačů
2 Nouzové startování, záporný pólový vývod akumulátoru
3 Nouzové startování, kladný pólový vývod akumulátoru
4 Plnicí hrdlo oleje
5 Přídavná nádržka chladicí kapaliny
6 Nádržka chladicí kapaliny motoru
7 Identifikační číslo vozidla

Přehled
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Kapota

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nesprávně provedená práce v motoro-
vém prostoru může poškodit kompo-
nenty a vést k bezpečnostnímu riziku. 
Hrozí nebezpečí nehod nebo zničení 
majetku. Nechte práci v motorovém 
prostoru provést kterýmkoliv autorizo-
vaným prodejcem nebo servisem 
Toyota, nebo kterýmkoliv spolehlivým 
servisem.

VÝSTRAHA
Motorový prostor obsahuje pohyblivé 
komponenty. Některé komponenty 
v motorovém prostoru se mohou pohy-
bovat také při vypnutém vozidle, 
například ventilátor chladiče. Hrozí 
nebezpečí zranění. Nesahejte do pro-
storu, kde se nacházejí pohyblivé sou-
části. Oděvy a vlasy udržujte mimo 
pohyblivé součásti.

VÝSTRAHA
Kapota má na vnitřní straně vyčnívající 
části, například zajišťovací háčky. Hro-
zí nebezpečí zranění. Když je kapota 
otevřená, dávejte pozor na vyčnívající 
části a tyto oblasti udržujte volné.

VÝSTRAHA
Pokud není kapota správně zajištěna, 
může se během jízdy otevřít a zhoršit 
viditelnost. Hrozí nebezpečí nehod. 
Ihned zastavte a správně zavřete ka-
potu.

VÝSTRAHA
Když otevíráte nebo zavíráte kapotu, 
mohou být zachyceny části těla. Hrozí 
nebezpečí zranění. Při otevírání a za-
vírání se ujistěte, že je oblast pohybu 
kapoty volná.

UPOZORNĚNÍ
Stěrače, které jsou odklopeny od čelní-
ho skla, mohou být zachyceny, když je 
kapota otevřena. Hrozí nebezpečí po-
škození majetku. Před otevřením 
kapoty se ujistěte, že stěrače s nasa-
zenými lištami stěrače jsou v kontaktu 
s čelním sklem.

UPOZORNĚNÍ
Při zavírání musí být kapota zajištěna 
na obou stranách. Aplikováním nad-
měrného tlaku se může kapota poško-
dit. Hrozí nebezpečí poškození 
majetku. Otevřete kapotu znovu a pev-
ně ji zavřete. Vyhněte se aplikování 
nadměrného tlaku.
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1 Zatáhněte páčku, šipka 1.
Kapota je uvolněna.

2 Po uvolnění páčky zatáhněte 
páčku znovu, šipka 2.

Kapota je otevřena.
3 Dávejte pozor na vyčnívající čás-

ti kapoty.

Kapotu nechte spadnout z výšky při-
bližně 50 cm.
Kapota musí zapadnout na obou 
stranách.

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

V závislosti na regionu, mnoho čer-
pacích stanic prodává palivo, které 
je přizpůsobeno zimním nebo letním 
podmínkám. Palivo, které se prodá-
vá v zimě, například usnadňuje star-
tování za studena.

Pro optimální spotřebu paliva by 
benzín neměl obsahovat síru nebo 
mít nízký obsah síry.
Paliva obsahující kov, označená na 
čerpadle, nesmí být používána.
Můžete tankovat paliva s maximál-
ním obsahem ethanolu 25 %, napří-
klad E10 nebo E25.

Otevření

Zavírání

Provozní kapaliny

Vybavení vozidla

Kvalita paliva

Obecně

Benzín

Obecně
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Motor má regulaci klepání. To zna-
mená, že lze použít různé druhy 
benzínu.

 Modely SZ, SZ-R a RZ 
(DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW)

Super, RON 95.
Toto palivo použijte k dosažení jme-
novitého výkonu a spotřeby.

 Modely RZ (DB01L-ZULW, 
DB02R-ZURW)

Super, RON 98.
Toto palivo použijte k dosažení jme-
novitého výkonu a spotřeby.

Bezolovnatý benzín, RON 91.

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
I malé množství nesprávného paliva 
nebo nesprávných přísad do paliva 
může poškodit palivový systém a mo-
tor. Kromě toho bude trvale poškozen 
katalyzátor. Hrozí nebezpečí poškoze-
ní majetku. Nepoužívejte následující 
paliva nebo přísady s benzínovými 
motory:

• Olovnatý benzín

• Kovové přísady, například mangan 
nebo železo

Po naplnění nesprávného paliva ne-
mačkejte tlačítko start/stop. Kontaktujte 
kteréhokoliv autorizovaného prodejce 
nebo servis Toyota, nebo kterýkoliv 
spolehlivý servis.

UPOZORNĚNÍ
Nesprávné palivo může poškodit pali-
vový systém a motor. Hrozí nebezpečí 
poškození majetku. Nedoplňujte palivo 
s vyšším obsahem ethanolu, než je do-
poručeno. Nedoplňujte palivo s obsa-
hem methanolu, například M5 až 
M100.

UPOZORNĚNÍ
Palivo pod stanovenou minimální kvali-
tou může nepříznivě ovlivnit funkci mo-
toru nebo vést k poškození motoru. 
Hrozí nebezpečí poškození majetku. 
Nedoplňujte palivo benzínem pod sta-
novenou minimální kvalitou.

Třída benzínu

Minimální třída
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Spotřeba motorového oleje závisí 
na stylu jízdy a provozních podmín-
kách.
Proto pravidelně kontrolujte hladinu 
motorového oleje podrobným měře-
ním pokaždé, když doplňujete palivo.
Spotřeba motorového oleje se může 
zvýšit, například v následujících si-
tuacích:
• Dynamický styl jízdy
• Záběh motoru
• Volnoběh motoru
• Použití motorového oleje klasifi-

kovaného jako nevhodný
Na ovládacím displeji se ukazují 
různá hlášení, v závislosti na hladi-
ně motorového oleje.

Elektronické měření oleje používá 
dva způsoby měření:
• Sledování
• Podrobné měření
Při častých jízdách na krátkou vzdá-
lenost nebo při používání dynamic-
kého stylu jízdy, například zatáčení 
při vysokých rychlostech, provádějte 
podrobné měření pravidelně.

■ Podstata
Hladina motorového oleje je elektro-
nicky sledována během jízdy 
a může být zobrazena na ovládacím 
displeji.
Pokud je hladina motorového oleje 
mimo povolený provozní rozsah, 
zobrazí se hlášení.

■ Provozní požadavky
Platné měření je k dispozici po při-
bližně 30 minutách normální jízdy.

■ Zobrazení hladiny motorového 
oleje

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Engine oil level"
Zobrazí se hladina motorového oleje.

Motorový olej

Obecně

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Příliš málo motorového oleje způsobu-
je poškození motoru. Hrozí nebezpečí 
poškození majetku. Okamžitě doplňte 
motorový olej.

UPOZORNĚNÍ
Příliš mnoho motorového oleje může 
poškodit motor nebo katalyzátor. Hro-
zí nebezpečí poškození majetku. Ne-
doplňujte příliš mnoho motorového 
oleje. Pokud je v motoru příliš mnoho 
motorového oleje, nechte hladinu mo-
torového oleje upravit kterýmkoliv au-
torizovaným prodejcem nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv spolehli-
vém servisu.

Elektronické měření oleje

Obecně

Sledování
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■ Omezení systému
Při častých jízdách na krátkou vzdá-
lenost nebo při používání dynamic-
kého stylu jízdy nemusí být měření 
hladiny oleje možné. V tomto přípa-
dě se zobrazí měření poslední, do-
statečně dlouhé jízdy.

■ Podstata
Hladina motorového oleje je zkont-
rolována, když vozidlo stojí, a zob-
razí se na stupnici.
Pokud je hladina motorového oleje 
mimo povolený provozní rozsah, 
zobrazí se hlášení.

■ Obecně
Během měření se mírně zvednou 
volnoběžné otáčky.

■ Provozní požadavky
• Vozidlo stojí vodorovně.
• Volicí páka je v poloze N nebo P 

a plynový pedál není sešlápnutý.
• Motor běží a má provozní teplotu.

■ Provádění podrobného měření
Pomocí Toyota Supra Command:
1 "My Vehicle"

2 "Vehicle status"

3 "Engine oil level"

4 "Engine oil level measurement"

5 "Start measurement"

Hladina motorového oleje je zkont-
rolována a zobrazí se na stupnici.

Nedoplňujte motorový olej, dokud 
se na přístrojové desce neobjeví 
hlášení. Doplňovací množství je 
uvedeno v hlášení na ovládacím 
displeji.
Doplňte pouze vhodným typem mo-
torového oleje, viz strana 330.
Bezpečně vozidlo zastavte a vypně-
te stav připravenosti k jízdě předtím, 
než budete doplňovat motorový olej.
Nedoplňujte příliš mnoho motorové-
ho oleje.

Podrobné měření

Doplnění motorového oleje

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Servisní produkty, například oleje, tuky, 
chladiva a paliva, mohou obsahovat 
zdraví škodlivé látky. Hrozí nebezpečí 
zranění nebo i smrti. Dodržujte pokyny 
uvedené na obalech. Nedovolte, aby 
se servisní produkty dostaly do kontak-
tu s oděvy, pokožkou nebo očima. Ne-
přelévejte servisní produkty do jiných 
lahví. Udržujte servisní výrobky mimo 
dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ
Příliš málo motorového oleje způsobu-
je poškození motoru. Hrozí nebezpečí 
poškození majetku. Okamžitě doplňte 
motorový olej.
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Plnicí hrdlo oleje je v motorovém 
prostoru, viz strana 324.

1 Otevřete kapotu, viz strana 326.

2 Otáčejte víčkem doleva.

3 Doplňte motorový olej.

4 Dotáhněte uzávěr.

Kvalita motorového oleje je rozho-
dujícím faktorem určujícím životnost 
motoru.

Doplňte pouze typy motorového ole-
je, které jsou zde uvedeny.
Některé třídy motorového oleje ne-
musí být dostupné ve všech ze-
mích.

Doplňte motorové oleje podle násle-
dujících specifikací oleje.

Pokud nejsou vhodné motorové ole-
je dostupné, může být pro doplnění 
použit až 1 litr motorového oleje 
s následující specifikací oleje:

■ Třída ACEA

UPOZORNĚNÍ
Příliš mnoho motorového oleje může 
poškodit motor nebo katalyzátor. Hro-
zí nebezpečí poškození majetku. Ne-
doplňujte příliš mnoho motorového 
oleje. Pokud je v motoru příliš mnoho 
motorového oleje, nechte hladinu mo-
torového oleje upravit kterýmkoliv au-
torizovaným prodejcem nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv spolehli-
vém servisu.

Přehled

Doplnění motorového oleje

Třídy motorového oleje pro 
doplnění

Obecně

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Přísady do motorového oleje mohou 
motor poškodit. Hrozí nebezpečí po-
škození majetku. Nepoužívejte přísady 
motorového oleje.

UPOZORNĚNÍ
Při použití nesprávného motorového 
oleje může dojít k poruše a poškození 
motoru. Hrozí nebezpečí poškození 
majetku. Při volbě motorového oleje se 
ujistěte, že motorový olej odpovídá 
specifikaci oleje.

Vhodné třídy motorového oleje

Benzínový motor

Toyota Genuine Motor Oil SN 0W-20 
C5 pro GR Toyota Supra

Alternativní třídy motorového oleje

ACEA C2

ACEA C3



331

5

5-1. MOBILITA

M
O

BILITA

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

■ Třída API

Třídy viskozity s vysokým stupněm 
viskozity mohou zvýšit spotřebu pa-
liva.
Další informace týkající se specifi-
kací vhodného oleje a tříd viskozity 
motorových olejů lze získat u které-
hokoliv autorizovaného prodejce 
nebo v servisu Toyota, nebo v kte-
rémkoliv spolehlivém servisu.

Výrobce vozidla doporučuje nechat 
motorový olej vyměnit kterýmkoliv 
autorizovaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo kterýmkoliv 
spolehlivým servisem.

Chladicí kapalina je směs vody 
a přísad.
Ne všechny komerčně dostupné pří-
sady jsou vhodné pro toto vozidlo. 
Informace týkající se vhodných pří-
sad jsou dostupné u kteréhokoliv 
autorizovaného prodejce nebo 
v servisu Toyota, nebo v kterémkoliv 
spolehlivém servisu.
Ne všechny komerčně dostupné pří-
sady jsou vhodné pro toto vozidlo. 
Nekombinujte přísady různých ba-
rev. Dodržujte poměr vody a přísady 
50:50. Informace týkající se vhod-
ných přísad jsou dostupné u které-
hokoliv autorizovaného prodejce 
nebo v servisu Toyota, nebo v kte-
rémkoliv spolehlivém servisu.

SAE 0W-20

SAE 5W-20

SAE 0W-30

SAE 5W-30

SAE 0W-40

SAE 5W-40

Třídy viskozity

Výměna oleje

UPOZORNĚNÍ
Když nevyměníte motorový olej ve 
správnou dobu, může to mít za násle-
dek zvýšení opotřebení motoru a tím 
k poškození motoru. Hrozí nebezpečí 
materiální škody. Nepřekračujte servis-
ní data uvedená ve vozidle.

Chladicí kapalina

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Pokud je chladicí systém otevřen, když 
je motor horký, může unikat chladicí 
kapalina a způsobit opaření. Hrozí ne-
bezpečí zranění. Chladicí systém ote-
vírejte pouze tehdy, když vychladne 
motor.

VÝSTRAHA
Přísady jsou zdraví škodlivé a nespráv-
né přísady mohou poškodit motor. 
Hrozí nebezpečí poranění a zničení 
majetku. Nedovolte, aby se přísady 
dostaly do kontaktu s oděvy, pokožkou 
nebo očima a nepolykejte je. Používej-
te pouze vhodní přísady.
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V závislosti na motorizaci budou 
v motorovém prostoru jedna nebo 
dvě expanzní nádobky chladicí ka-
paliny. Zkontrolujte hladinu chladicí 
kapaliny a doplňte ji.
Hladina chladicí kapaliny je znázor-
něna značkou Max. na plnicím hrdle 
nádržky chladicí kapaliny.
Pro více informací:
Přehled, viz strana 324.

1 Nechte motor vychladnout.
2 Otevřete kapotu, viz strana 326.
3 Otočte uzávěr na nádržce chladi-

cí kapaliny mírně proti směru ho-
dinových ručiček, pak nechte 
uniknout tlak.

4 Otevřete uzávěr na nádržce 
chladicí kapaliny.

5 Hladina chladicí kapaliny je 
správná, pokud dosahuje ke 
značce Max. na plnicím hrdle.

6 Dotáhněte uzávěr.

1 Nechte motor vychladnout.
2 Otevřete kapotu, viz strana 326.
3 Otočte uzávěr na nádržce chladi-

cí kapaliny mírně proti směru ho-
dinových ručiček, pak nechte 
uniknout tlak.

4 Otevřete uzávěr na nádržce 
chladicí kapaliny.

5 Pokud je potřeba, pomalu dopl-
ňujte kapalinu na správnou hladi-
nu; nepřeplňte.

6 Dotáhněte uzávěr.
7 Příčinu ztráty chladicí kapaliny 

nechte co nejdříve odstranit.

■ Likvidace

Při likvidaci chladicí kapaliny a pří-
sad chladicí kapaliny dodržujte pří-
slušné předpisy na ochranu 
životního prostředí.

Hladina chladicí kapaliny

Obecně

Kontrola hladiny chladicí kapaliny

Doplňování
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Všechny trysky ostřikovačů jsou na-
pájeny z jedné nádržky.
Pro systém ostřikovačů čelního skla 
použijte směs vody z vodovodu 
a koncentrátu pro mytí skla, v přípa-
dě potřeby s přídavkem nemrznoucí 
kapaliny.
Doporučený minimální objem napl-
nění: 1 litr

Nádržka na kapalinu ostřikovačů je 
umístěna v motorovém prostoru.

Použití neředěného koncentrátu na 
mytí oken nebo nemrznoucí kapali-
ny vyrobené z alkoholu může vést 
k chybným indikacím při nízkých 
teplotách pod -15 °C.

Kapalina ostřikovačů

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Některé nemrznoucí kapaliny mohou 
obsahovat toxické látky a jsou hořlavé. 
Hrozí nebezpečí požáru nebo smrtel-
ného zranění. Dodržujte pokyny uve-
dené na obalech. Udržujte nemrznoucí 
kapaliny mimo zdroje hoření. Nepřelé-
vejte servisní produkty do jiných lahví. 
Udržujte servisní výrobky mimo dosah 
dětí.

VÝSTRAHA
Kapalina ostřikovače se může při kon-
taktu s horkými částmi motoru vznítit 
a hořet. Hrozí nebezpečí poranění 
nebo zničení majetku. Doplňujte kapa-
linu ostřikovače pouze tehdy, když mo-
tor vychladne. Potom úplně uzavřete 
uzávěr nádržky kapaliny ostřikovačů.

UPOZORNĚNÍ
Přísady obsahující silikon přidávaný do 
kapaliny ostřikovače pro jejich vodood-
pudivý účinek na okna mohou poškodit 
systém ostřikovačů. Hrozí nebezpečí 
poškození majetku. Nepřidávejte žád-
né přísady obsahující silikon do kapali-
ny ostřikovačů.

UPOZORNĚNÍ
Míchání různých koncentrátů pro mytí 
skla nebo nemrznoucích kapalin může 
mít za následek poškození systému 
ostřikovačů. Hrozí nebezpečí poškoze-
ní majetku. Nemíchejte různé koncent-
ráty pro mytí skla nebo nemrznoucí 
kapaliny. Dodržujte pokyny a míchací 
poměry uvedené na obalech.

Přehled

Porucha



334 5-1. MOBILITA

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Systém údržby indikuje, jaká opatře-
ní pro údržbu jsou vyžadována, 
a tím pomáhá udržovat bezpečnost 
silničního provozu a provozní bez-
pečnost vozidla.
Přesné činnosti a intervaly údržby 
se mohou lišit v závislosti na specifi-
kacích v dané zemi. Výměnné prá-
ce, náhradní díly, provozní materiály 
a opotřebitelné materiály se počítají 
odděleně. Další informace jsou do-
stupné u prodejce nebo jiného kvali-
fikovaného prodejce nebo 
v odborném servisu.

Snímače a speciální algoritmy sle-
dují podmínky, za kterých je vozidlo 
používáno. CBS používá tyto infor-
mace k určení požadavku na údržbu.
Systém tak umožňuje přizpůsobit 
rozsah servisních prací individuální-
mu profilu používání.

Informace o servisních požadavcích, 
viz strana 169, mohou být zobraze-
ny na ovládacím displeji.

Období, kdy je vozidlo mimo provoz 
s odpojeným akumulátorem nejsou 
brána v potaz.
V takových případech nechte jaké-
koliv procedury údržby závislé na 
čase, například pro brzdovou kapali-
nu a případně motorový olej a mikro-
filtr/filtr s aktivním uhlím, aktualizovat 
prodejcem nebo jiným kvalifikova-
ným prodejcem nebo odborným 
servisem.

Údržba

Vybavení vozidla

Systém údržby

Condition Based Service CBS

Podstata

Obecně

Období mimo provoz
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Údržbu a opravy nechte provést 
u prodejce nebo jiného kvalifikova-
ného prodejce nebo v odborném 
servisu.

Provedené údržbové práce se za-
znamenávají do záznamů o údržbě 
a údajů o vozidle. Stejně jako 
u servisní knížky, záznamy poskytují 
důkazy o pravidelné údržbě.

Zaznamenaná údržba je zobrazena 
na ovládacím displeji, viz strana 
170.

Plánovaná údržba by se měla pro-
vádět v určených intervalech podle 
plánu údržby.
Podrobnosti o plánu údržby si přečtěte 
v "Servisní knížce Toyota" nebo "Záruč-
ní knížce Toyota".

Plánovaná údržba by se měla pro-
vádět v určených intervalech podle 
plánu údržby.
Podrobnosti o plánu údržby si přečtěte 
v "Záruční a servisní knížce".

 Plánovaná údržba by se měla 
provádět v určených intervalech 
podle plánu údržby.

Interval pro plánovanou údržbu je určo-
ván podle odečtu počítadla kilometrů 
nebo podle časového intervalu uvede-
ných v plánu, podle toho, co nastane 
dříve.
Údržba po poslední periodě by měla být 
vykonávána ve stejných intervalech.
 Kam jet do servisu pro provedení 

údržby?
Má smysl zavézt vaše vozidlo k vašemu 
místnímu prodejci Toyota, aby provedl 
údržbu, stejně jako jiné prohlídky 
a opravy.
Technici Toyota jsou dobře vyškolení 
specialisté, kteří čerpají nejnovější 
servisní informace pomocí technických 
příruček, servisních doporučení a školi-
cích programů pro prodejce. Technici se 
učí pracovat na vozech Toyota předtím, 
než pracují na vašem vozidle. Nevypadá 
to jako nejlepší způsob?
Váš prodejce Toyota investuje spoustu 
peněz do speciálního nářadí Toyota 
a servisního vybavení. To jim pomáhá 
dělat tuto práci lépe a za nižší cenu.
Servisní oddělení vašeho prodejce 
Toyota provede všechny úkony uvedené 
v plánu údržby vašeho vozidla spolehli-
vě a hospodárně.
Gumové hadice (pro systém chlazení 
a topení, brzdový systém a palivový sys-
tém) by měly být kontrolovány kvalifiko-
vaným technikem podle plánu údržby 
Toyota.
Gumové hadice jsou zvláště důležité po-
ložky údržby. Porušené nebo poškozené 
hadice nechte ihned vyměnit. Pamatujte, 
že stav gumových hadic se zhoršuje vě-
kem, což vede k vyboulení, prodření 
nebo prasknutí.

Servisní historie

Údržba a opravy

Záznamy

Zobrazení

Plánovaná údržba 
(pro Evropu)

Plánovaná údržba 
(pro Austrálii)

Plánovaná údržba 
(kromě Evropy a Austrálie)
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K udržení úrovně emisí vašeho vo-
zidla v rámci konstrukčních limitů 
není nutná žádná jiná údržba než 
běžná údržba.

Zařízení připojená k zásuvce OBD 
spustí alarm, když je vozidlo uzam-
knuto. Před zamknutím vozidla vy-
jměte všechna zařízení připojená 
k zásuvce OBD.

Zásuvka OBD pro kontrolu součástí 
souvisejících s emisemi se nachází 
na straně řidiče.

Výrobce vozidla doporučuje předat 
vozidlo v místě zpětného odběru, 
které určí výrobce na konci jeho ži-
votnosti. Předpisy týkající se vráce-
ní vozidel s ukončenou životností se 
mohou v jednotlivých zemích lišit. 
Další informace jsou dostupné 
u kteréhokoliv autorizovaného pro-
dejce nebo v servisu Toyota, nebo 
v kterémkoliv spolehlivém servisu.

Pro Austrálii a Nový Zéland: 
Údržba

Zásuvka pro palubní diag- 
nostiku OBD

Obecně

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Nesprávné použití palubní diagnostické 
zásuvky OBD může mít za následek 
poruchu ve vozidle. Hrozí nebezpečí 
poškození majetku. Servisní a údržbo-
vé práce na palubní diagnostické zá-
suvce OBD nechte provést kterýmkoliv 
autorizovaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo kterýmkoliv 
spolehlivým servisem nebo jinými au-
torizovanými osobami. Připojujte pou-
ze zařízení, která byla testována 
a která jsou bezpečná pro použití s pa-
lubní diagnostickou zásuvkou OBD.

Umístění

Výstražná kontrolka motoru

• Když výstražná kontrol-
ka bliká:

Mohlo dojít k poruše mo-
toru, která může způsobit 
poškození katalyzátoru. 
Co nejdříve nechte vozi-
dlo zkontrolovat.
• Když se rozsvítí vý-

stražná kontrolka:
Vysoká hodnota výfuko-
vých plynů. Co nejdříve 
nechte vozidlo zkontrolo-
vat.

Recyklace
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Údržba vašeho vozidla by se měla provádět podle normálního plánu údržby.

Činnosti údržby:
I = Kontrola a oprava nebo výměna dle potřeby
R = Výměna, záměna nebo promazání

Plánovaná údržba (kromě Evropy a Austrálie)

Provádějte údržbu podle plánu následovně:

Požadavky plánu údržby

Plán údržby (kromě Koreje, Mexika, Jižní Afriky, Ruska 
a Turecka)

SERVISNÍ 
INTERVAL: ÚDAJ POČÍTADLA KILOMETRŮ

MĚSÍCE
(Údaj počítadla 
kilometrů nebo 
měsíce, podle 
toho, co nasta-
ne dříve.)

x 1 000 
km 12 24 36 48 60 72 84 96

x 1 000 
km 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6

ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI MOTORU

1
Motorový olej (včetně 
filtru motorového oleje) 
<<Viz poznámka.>>

R R R R R R R R 12

SYSTÉM ZAPALOVÁNÍ

2 Zapalovací svíčky R R R R 24

PALIVO A SYSTÉMY ŘÍZENÍ EMISÍ

3 Vzduchový filtr R R R R 24

PODVOZEK A KAROSERIE

4 Brzdové destičky Vyměňte, když se objeví výstražná kontrolka 
brzd -

5 Brzdová kapalina Kontrola nejprve při 36 měsících, pak výměna každých 
24 měsíců.

6
Klakson, blikání svět-
lomety a varovná 
světla

I I 48

7 Osvětlení interiéru I I 48
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POZNÁMKA:
Vyměňte motorový olej a olejový filtr, když se objeví výstražná kontrolka mo-
torového oleje, i když neuběhlo 12 měsíců, nebo když jste najeli méně než 
12 000 km od poslední výměny oleje.

8 Ventilátor I I 48

9 Systém světel I I 48

10 Bezpečnostní pásy I I 48

11 Systém stěračů a os-
třikovačů okna I I 48

12
Nastavení pneumatik 
na centrálním infor-
mačním displeji (CID)

I I 48

13 Pneumatiky (případně 
rezervní kolo) I I 48

14 Sada mobility I I 48

15
Výstražný trojúhelník, 
reflexní vesta a lékár-
nička

I I 48

16
Kapalina ostřikovačů 
pro systém ostřikova-
čů okna

I I 48

17 Hladina a složení 
chladicí kapaliny I I 48

18
Brzdové potrubí 
a spoje brzdového 
potrubí

I I 48

19
Podvozek vozidla 
a všechny viditelné 
součásti

I I 48

20 Součásti řízení I I 48

21
Bezpečnost na silnici 
a provedení testovací 
jízdy

I I 48

22 Mikro filtr R R R R 24

SERVISNÍ 
INTERVAL: ÚDAJ POČÍTADLA KILOMETRŮ

MĚSÍCE
(Údaj počítadla 
kilometrů nebo 
měsíce, podle 
toho, co nasta-
ne dříve.)

x 1 000 
km 12 24 36 48 60 72 84 96

x 1 000 
km 7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6
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Činnosti údržby:
I = Kontrola a oprava nebo výměna dle potřeby
R = Výměna, záměna nebo promazání

Plán údržby (Pro Koreu, Mexiko a Jižní Afriku)

SERVISNÍ 
INTERVAL: ÚDAJ POČÍTADLA KILOMETRŮ

MĚSÍCE
(Údaj počítadla 
kilometrů nebo 
měsíce, podle 
toho, co nastane 
dříve.)

x 1 000 
km 20 40 60 80 100 120

x 1 000 
km 12 24 36 48 60 72

ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI MOTORU

1
Motorový olej (včetně 
filtru motorového oleje) 
<<Viz poznámka.>>

R R R R R R 18

SYSTÉM ZAPALOVÁNÍ

2 Zapalovací svíčky R R 54

PALIVO A SYSTÉMY ŘÍZENÍ EMISÍ

3 Vzduchový filtr R R 54

PODVOZEK A KAROSERIE

4 Brzdové destičky Vyměňte, když se objeví výstražná kont-
rolka brzd -

5 Brzdová kapalina Kontrola nejprve při 36 měsících, pak výměna každých 
24 měsíců.

6
Klakson, blikání svět-
lomety a varovná 
světla

I I 36

7 Osvětlení interiéru I I 36

8 Ventilátor I I 36

9 Systém světel I I 36

10 Bezpečnostní pásy I I 36

11 Systém stěračů a os-
třikovačů okna I I 36

12
Nastavení pneumatik 
na centrálním infor-
mačním displeji (CID)

I I 36

13 Pneumatiky (případně 
rezervní kolo) I I 36
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POZNÁMKA:
Vyměňte motorový olej a olejový filtr, když se objeví výstražná kontrolka mo-
torového oleje, i když neuběhlo 18 měsíců, nebo když jste najeli méně než 
20 000 km od poslední výměny oleje.

14 Sada mobility I I 36

15
Výstražný trojúhelník, 
reflexní vesta a lékár-
nička

I I 36

16
Kapalina ostřikovačů 
pro systém ostřikova-
čů okna

I I 36

17 Hladina a složení chla-
dicí kapaliny I I 36

18 Brzdové potrubí a spo-
je brzdového potrubí I I 36

19
Podvozek vozidla 
a všechny viditelné 
součásti

I I 36

20 Součásti řízení I I 36

21
Bezpečnost na silnici 
a provedení testovací 
jízdy

I I 36

22 Mikro filtr R R R R R R 18

SERVISNÍ 
INTERVAL: ÚDAJ POČÍTADLA KILOMETRŮ

MĚSÍCE
(Údaj počítadla 
kilometrů nebo 
měsíce, podle 
toho, co nastane 
dříve.)

x 1 000 
km 20 40 60 80 100 120

x 1 000 
km 12 24 36 48 60 72
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Činnosti údržby:
I = Kontrola a oprava nebo výměna dle potřeby
R = Výměna, záměna nebo promazání

Plán údržby (pro Rusko a Turecko)

SERVISNÍ 
INTERVAL: ÚDAJ POČÍTADLA KILOMETRŮ

MĚSÍCE
(Údaj počítadla 
kilometrů nebo 
měsíce, podle 
toho, co nastane 
dříve.)

x 1 000 
km 15 30 45 60 75 90

x 1 000 
km 9 18 27 36 45 54

ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI MOTORU

1
Motorový olej (včetně 
filtru motorového oleje) 
<<Viz poznámka.>>

R R R R R R 18

SYSTÉM ZAPALOVÁNÍ

2 Zapalovací svíčky R R 54

PALIVO A SYSTÉMY ŘÍZENÍ EMISÍ

3 Vzduchový filtr R 72

PODVOZEK A KAROSERIE

4 Brzdové destičky Vyměňte, když se objeví výstražná kont-
rolka brzd -

5 Brzdová kapalina Kontrola nejprve při 36 měsících, pak výměna každých 
24 měsíců.

6
Klakson, blikání svět-
lomety a varovná 
světla

I I 36

7 Osvětlení interiéru I I 36

8 Ventilátor I I 36

9 Systém světel I I 36

10 Bezpečnostní pásy I I 36

11 Systém stěračů a os-
třikovačů okna I I 36

12
Nastavení pneumatik 
na centrálním infor-
mačním displeji (CID)

I I 36
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POZNÁMKA:
Vyměňte motorový olej a olejový filtr, když se objeví výstražná kontrolka mo-
torového oleje, i když neuběhlo 18 měsíců, nebo když jste najeli méně než 
15 000 km od poslední výměny oleje.

13 Pneumatiky (případně 
rezervní kolo) I I 36

14 Sada mobility I I 36

15
Výstražný trojúhelník, 
reflexní vesta a lékár-
nička

I I 36

16
Kapalina ostřikovačů 
pro systém ostřikova-
čů okna

I I 36

17 Hladina a složení chla-
dicí kapaliny I I 36

18 Brzdové potrubí a spo-
je brzdového potrubí I I 36

19
Podvozek vozidla 
a všechny viditelné 
součásti

I I 36

20 Součásti řízení I I 36

21
Bezpečnost na silnici 
a provedení testovací 
jízdy

I I 36

22 Mikro filtr R R R 36

SERVISNÍ 
INTERVAL: ÚDAJ POČÍTADLA KILOMETRŮ

MĚSÍCE
(Údaj počítadla 
kilometrů nebo 
měsíce, podle 
toho, co nastane 
dříve.)

x 1 000 
km 15 30 45 60 75 90

x 1 000 
km 9 18 27 36 45 54
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Palubní sada nářadí je umístěna na 
pravé straně zavazadlového prosto-
ru, pod krytem.
Odemkněte kryt na pravém bočním 
obložení, šipka 1 a otevřete ho, šip-
ka 2.

Výměnné součásti

Vybavení vozidla

Palubní sada nářadí

Lišty stěračů

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Čelní sklo může utrpět poškození, po-
kud na něj stěrač dopadne bez namon-
tované lišty stěrače. Hrozí nebezpečí 
poškození majetku. Když měníte lištu 
stěrače, držte stěrač pevně. Nesklá-
pějte a ni nezapínejte stěrač bez nasa-
zené lišty stěrače.

UPOZORNĚNÍ
Stěrače, které jsou odklopeny od čelní-
ho skla, mohou být zachyceny, když je 
kapota otevřena. Hrozí nebezpečí ma-
teriální škody. Před otevřením kapoty 
se ujistěte, že stěrače s nasazenými 
lištami stěrače jsou v kontaktu s čelním 
sklem.

UPOZORNĚNÍ
Když měníte lišty stěračů, proveďte 
tento postup rychle a nenechávejte ra-
mínka stěračů zvednutá bez lišt stěra-
čů déle, než je nutné.
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1 Abyste vyměnili lišty stěračů, 
přesuňte stěrače do vyklopené 
polohy, viz strana 154.

2 Zastavte vozidlo.

3 Zvedněte stěrače úplně mimo 
čelní sklo.

4 Stiskněte tlačítko, šipka 1 a vy-
táhněte lištu stěračů ven, šipka 
2.

5 Vložte novou lištu stěračů a za-
tlačte ji do držáku, až zapadne.

6 Sklopte stěrače zpět.

Světla a žárovky jsou důležitým 
aspektem bezpečnosti jízdy.
Všechny světlomety a další světla 
používají LED nebo laserovou tech-
nologii.
Některé verze vybavení mají za kry-
tem jako zdroj světla světelné diody. 
Tyto světelné diody jsou podobné 
konvenčním laserům a podle legis-
lativy jsou klasifikovány jako světel-
né diody Třídy 1.
V případě poruchy výrobce vozidla 
doporučuje nechat příslušné práce 
provést kterýmkoliv autorizovaným 
prodejcem nebo servisem Toyota, 
nebo kterýmkoliv spolehlivým servi-
sem.
Dodržujte bezpečnostní pokyny, viz 
strana 345

Během chladného nebo vlhkého po-
časí se může sklo světlometu uvnitř 
zamlžit. Při jízdě se zapnutými svět-
ly kondenzace po krátké době zmizí. 
Sklo světlometu není třeba vyměňo-
vat.
Pokud se vlhkost vytváří stále více, 
například pokud jsou ve světle kap-
ky vody, i když jsou zapnuté světlo-
mety, nechte světlomety 
zkontrolovat.

Výměna lišt předních stěračů Žárovky a světla

Obecně

Sklo světlometů
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Akumulátor je bezúdržbový.
Další informace týkající se akumulá-
toru lze získat u kteréhokoliv autori-
zovaného prodejce nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv spolehli-
vém servisu.
Výrobce vozidla doporučuje nechat 
akumulátor vozidla zaregistrovat 
k vozidlu po výměně akumulátoru 
autorizovaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo v kterýmkoliv 
spolehlivým servisem. Jakmile bude 
akumulátor znovu zaregistrován, 
budou všechny komfortní funkce do-
stupné bez omezení a žádné hláše-
ní vozidla týkající se komfortních 
funkcí se nebudou dále zobrazovat.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Koncentrované laserové světlo může 
způsobit podráždění nebo trvalé po-
škození sítnice oka. Hrozí nebezpečí 
zranění. Výrobce vozidla doporučuje 
nechat práce na systému světel, včet-
ně výměny žárovek, provést kterýmko-
liv autorizovaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo kterýmkoliv 
spolehlivým servisem.

VÝSTRAHA
Intenzivní jas může dráždit nebo poško-
dit sítnici oka. Hrozí nebezpečí zraně-
ní. Nedívejte se přímo do světlometů 
nebo jiných zdrojů světla. Neodstraňuj-
te kryty z LED.

Akumulátor vozidla

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Akumulátory vozidel, které jsou klasifi-
kovány jako nevhodné, mohou poško-
dit systémy nebo způsobit, že funkce 
nebudou dále prováděny. Hrozí nebez-
pečí poranění nebo zničení majetku. 
Používejte pouze akumulátory vozi-
dla, které byly klasifikováno jako vhod-
né výrobcem vozidla.
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Následující výstražné symboly na-
leznete na akumulátoru vozidla.

Instalovaný akumulátor je určen 
speciálně pro toto vozidlo. Pokud je 
použit nevhodný akumulátor, funkce 
systému Auto Start Stop může být 
omezena, aby se akumulátor ochrá-
nil. Akumulátor také může degrado-
vat rychleji než normálně a motor 
nemusí být možné nastartovat. Kon-
taktujte kteréhokoliv autorizované-
ho prodejce nebo servis Toyota, 
nebo kterýkoliv spolehlivý servis.

Akumulátor je funkční. Pro uvedení 
do provozu nejsou vyžadována žád-
ná zvláštní opatření.

Zajistěte, aby byl akumulátor dosta-
tečně nabitý, aby byla zaručena cel-
ková životnost akumulátoru.
Vyměňte akumulátor za následují-
cích okolností:
 Pokud je kontrolní sklíčko na hor-

ní části akumulátoru černé.
 Pokud je nedostatečná schop-

nost startování.
Následující podmínky mohou mít 
negativní vliv na výkon akumulátoru:
 Časté jízdy na krátké vzdálenosti.
 Pokud vozidlo nepoužíváte déle 

než jeden měsíc.

Výstražné symboly

Symbol Význam

Nekuřte, nepoužívejte 
otevřený oheň, zabraňte 
jiskření.

Používejte ochranné 
brýle.

Chraňte před dětmi.

Nebezpečí popálení ky-
selinou: Noste rukavice, 
baterii nenaklánějte.

Vystříknutou kyselinu 
okamžitě opláchněte vo-
dou. Pokud se kyselina 
dostane do kontaktu 
s očima nebo je polknu-
ta, vyhledejte ihned lé-
kařskou pomoc.

Žádné přímé sluneční 
světlo, žádný mráz.

Postupujte podle příruč-
ky pro uživatele.

Výbušná směs plynů. 
Neutěsňujte žádné otvo-
ry na akumulátoru.

Když měníte akumulátor

Uvedení do provozu

Dobíjení akumulátoru

Obecně
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Akumulátor nabíjejte pouze pomocí 
startovacích připojovacích míst, viz 
strana 365, v motorovém prostoru 
a při vypnutém motoru.

Nabíječky akumulátoru vyvinuté 
speciálně pro toto vozidlo a vhodné 
pro palubní síť lze získat od autori-
zovaného prodejce nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv spolehli-
vém servisu.

Po výpadku elektrické energie bude 
nutné některá zařízení znovu inicia-
lizovat nebo aktualizovat individuál-
ní nastavení, například:
 Funkce paměti: Uložit znovu po-

lohy.
 Čas: Aktualizovat
 Datum: Aktualizovat

Při skladování akumulátorů vozidla 
dodržujte následující pokyny:
 Skladujte akumulátor na chlad-

ném a suchém místě.
 Chraňte akumulátor před přímým 

slunečním světlem a mrazem.
 Čistěte akumulátor pouze vlhkým 

antistatickým hadříkem.
 Skladujte akumulátor ve svislé 

poloze a zajistěte ho proti převrh-
nutí.

 Jako první instalujte nejstarší 
akumulátory.

 Neodstraňujte ochranné krytky 
z kontaktů.

 Nabijte nebo instalujte akumulátor 
nejpozději do data uvedeného na 
štítku akumulátoru. Po úplném 
nabití bude akumulátor fungovat 
dalších 10 měsíců.

Akumulátory naplněné kyselinou by 
měly být přepravovány ve svislé po-
loze. Při přepravě chraňte akumulá-
tory před pádem.

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Nabíječky akumulátoru pro akumulátor 
vozidla mohou pracovat s vysokými 
napětími a vysokými proudy, které mo-
hou přetížit nebo poškodit 12V palubní 
síť. Hrozí nebezpečí poškození majetku. 
Nabíječky akumulátorů pro akumulátor 
vozidla připojujte pouze ke startovacím 
připojovacím místům v motorovém 
prostoru.

Startovací připojovací místa

Nabíječka akumulátoru

Výpadek napájení

Skladování akumulátoru

Likvidace starého akumulá- 
toru

Staré baterie zlikvidujte 
u kteréhokoliv autorizova-
ného prodejce nebo 
v servisu Toyota, nebo 
v kterémkoliv spolehlivém 
servisu, nebo je odevzdej-
te do autorizovaného 
sběrného místa.
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Pojistky jsou umístěny na různých 
místech ve vozidle.

Pojistky jsou umístěny za krytem 
v prostou pro nohy na straně řidiče 
nebo spolujezdce vpředu.

Uvolněte příchytky, šipka, a otevřete 
kryt.
Pojistková skříňka je umístěna vpře-
du vpravo.

Pojistky jsou umístěny za krytem na 
pravé straně zavazadlového pro- 
storu.

Odemkněte kryt na pravém bočním 
obložení, šipka 1 a otevřete ho, šip-
ka 2.

Ve vozidle jsou další pojistkové 
skříňky. V případě poruchy kontak-
tujte kteréhokoliv autorizovaného 
prodejce nebo servis Toyota, nebo 
kterýkoliv spolehlivý servis.

Výrobce vozidla doporučuje nechat 
pojistky vyměnit kterýmkoliv autori-
zovaným prodejcem nebo servisem 
Toyota, nebo kterýmkoliv spolehli-
vým servisem.

Pojistky

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nesprávné nebo opravené pojistky mo-
hou přetížit elektrické kabely a kompo-
nenty. Hrozí nebezpečí požáru. 
Neopravujte přepálené pojistky ani je 
nevyměňujte za pojistky s jinou barvou 
nebo proudovou hodnotou.

V interiéru

Uvnitř zavazadlového pro- 
storu

Další pojistkové skříňky

Výměna pojistek
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 BDC

 Vpředu

Informace o pojistkách
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 Vzadu

 Hodnoty pojistek

F: Pojistka
[A]: Ampér (pojistka - hodnota)
*: Náhradní pozice
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F28

F28, F32

F3, F40, F204

F118

F40

F231

F48, F50, F52, F265, F269

F55, F56, F64, F65, F67, 
F68

F75

F1, F57, F210

F215, F217

F59

F36, F244

F34, F73

F36, F63

F206, F244, F271

F20, F21

F3

F2

F254

F2

F2, F29

F2

F1, F59, F60, F76, F204, 
F208, F209, F255

F212

F1, F32, F59, F212, F214, 
F215, F216, F217, F218, 
F220

F214

F39

F252

F32, F70, F209

F46, F273

F3, F254
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F4, F5, F6, F244

F51

F4

F69, F70

F203, F206, F209, F271

F1, F3, F39

F36, F61, F62, F67, F68, 
F71

F4

F67, F68

Symbol Význam

VSC Systém řízení stability 
vozidla

Parkovací brzda

Klimatizace

Odmrazení čelního skla 
a odstranění kondenzace

Motor ventilátoru, vnitřní vět-
rání

Vyhřívání zadního okna

Vyhřívání sedadel

Vyhřívání sedadel

Bezpečnostní modul při ná-
razu

Spínače středního sloupku, 
spínač světel, ovládací 
panel audia na volantu

HiFi zesilovač, video modul 
TV

Zpětné zrcátko

Stropní centrum funkcí, 
elektronika vnější kliky dveří

Přístrojová deska

Přídavný akumulátor: Dual 
Accumulator System (DSS)

Řídicí elektronika palivového 
čerpadla, přirozená detekce 
netěsností, generátor plynu 
pro BST, přijímač dálkového 
ovládání

Otvírač elektrického okna

Vyhřívání a systém klimati-
zace

Zásuvka diagnostiky vozidla 
(rozhraní)

Vnitřní lampičky v zavaza-
dlovém prostoru

Symbol Význam
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Platforma Vertical Dynamic

Platforma Vertical Dynamic

Platforma Vertical Dynamic

Mono Camera (Kafas)

Hlavní jednotka

Active Sound Design

Rozbočovač USB

Body Domain Controller

Controller (Toyota Supra 
Command)

Elektrický ventilátor (chlaze-
ní), řízené blokování dife-
renciálu

Zásuvka 12 V, zapalovač ci-
garet

Vnitřní lampičky v zavaza-
dlovém prostoru

Zámek dveří, elektronika 
vnější kliky dveří, Telematic 
Communication Box

Elektronické ovládání převo-
dovky

Telematic Communication 
Box, elektronika vnější kliky 
dveří

Symbol Význam

Elektrický ventilátor, Rear 
Power distributor

Řízení motoru

Spínače středního sloupku, 
spínač světel, Body Domain 
Controller

Ovládací panely střední kon-
zoly, vnitřní lampičky v od-
kládací schránce, vnitřní 
lampička, vnitřní lampička 
ve sluneční cloně, vnější zr-
cátko, volicí páka

Telematic Communication 
Box, elektronika vnější kliky 
dveří na straně spolujezdce

Blok spínačů na dveřích řidi-
če, vnější zrcátko

Symbol Význam
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Asistence při poruše

Vybavení vozidla

Pokud dojde během jízdy 
k poruše

VÝSTRAHA
Pokud dojde během jízdy k poruše, 
ihned zastavte vozidlo na bezpečném 
místě.

Pokud se rozsvítí nebo bliká kontrolka, 
nebo se zobrazí výstražné hlášení, 
ihned zastavte vozidlo na bezpečném 
místě. Neotevírejte kapotu, abyste 
zkontrolovali motor, protože by to moh-
lo vést k vážnému zranění, například 
popálení párou. Pokud se zobrazí vý-
stražné hlášení, proveďte potřebné po-
stupy podle zobrazeného hlášení nebo 
vysvětlení v Příručce pro uživatele.

Tato výstražná hlášení signalizují, že 
došlo k poruše systému nebo funkce 
vozidla. Pokud budete pokračovat 
v jízdě, motor se může náhle zastavit, 
což může vést k nehodě. I když nesvítí 
žádné výstražné kontrolky nebo se ne-
zobrazují výstražná hlášení, pokud 
jsou detekovány abnormální zvuky, 
pachy nebo vibrace, nebo když se mo-
tor náhle zastaví, neotvírejte kapotu, 
abyste zkontrolovali motor, a konzultuj-
te to s kterýmkoliv autorizovaným pro-
dejcem nebo servisem Toyota, nebo 
kterýmkoliv spolehlivým servisem.

VÝSTRAHA
Pokud uslyšíte hlasitý hluk nebo cítíte, 
že při jízdě něco narazí do spodku vo-
zidla, okamžitě zastavte vozidlo na 
bezpečném místě.
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VÝSTRAHA
Po zastavení vozidla na bezpečném 
místě zkontrolujte spodek vozidla, zda 
nedošlo k úniku brzdové kapaliny, oleje 
nebo paliva. Pokud některá tekutina 
uniká, okamžitě jízdu ukončete a ne-
chte vozidlo prohlédnout kterýmkoliv 
autorizovaným prodejcem nebo v ser-
visu Toyota, nebo v kterémkoliv spo-
lehlivém servisu.

Brzdová a palivová potrubí jsou vede-
na pod podlahou vozidla. Pokud jsou 
některá z těchto potrubí poškozena, 
mohou selhat brzdy nebo se může uni-
kající palivo vznítit a způsobit požár.

VÝSTRAHA
Pokud se motor během jízdy zastaví, 
rozsvítí se několik výstražných kontro-
lek. V závislosti na specifikaci vozidla 
mohou brzdy s posilovačem a posilo-
vač řízení přestat fungovat. V tom pří-
padě bude brzdný výkon snížen 
a ovládání volantu bude těžké. Ačkoliv 
ovládání brzd a řízení nebude zcela 
znemožněno, jejich ovládání bude vy-
žadovat větší sílu než normálně. Za-
stavte vozidlo co nejdříve na 
bezpečném místě.

VÝSTRAHA
Během jízdy, pokud dojde k defektu 
nebo prasknutí pneumatiky, pevně 
uchopte volant, postupně snižujte 
rychlost vozidla a vozidlo zastavte na 
bezpečném místě. Vyhněte se prudké-
mu brzdění a otáčení volantem, proto-
že to může způsobit ztrátu kontroly 
nad vozidlem. Postupně snižujte rych-
lost vozidla nebo vozidlo zastavte na 
bezpečném místě.

●Vozidla vybavená pneumatikami 
run-flat

Vzhledem k tomu, že boční stěny pneu-
matik run-flat jsou obzvláště tuhé, 
může být obtížné pocítit, kdy je má 
pneumatika defekt nebo zda tlak 
v pneumatikách náhle poklesl. Také 
může být obtížné vizuálně zjistit, zda 
má pneumatika defekt nebo je nízký 
tlak huštění.

Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka 
tlaku pneumatik, vyhněte se prudkému 
brzdění nebo otáčení volantem, zpo-
malte na 80 km/h nebo méně, opatrně 
zastavte vozidlo na bezpečném místě 
a zkontrolujte stav každé pneumatiky. 
Podrobnosti o kontrole stavu pneuma-
tik, viz strana 296. Pokud je pneumati-
ka poškozena, kontaktujte kteréhokoliv 
autorizovaného prodejce nebo servis 
Toyota, nebo kterýkoliv spolehlivý 
servis.

Výstražná kontrolka tlaku pneumatik 
se nemusí rozsvítit, pokud tlak v pneu-
matice prudce klesne, například když 
pneumatika praskla.
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Pokud dojde ke kolizi, proveďte ná-
sledující:
1 Okamžitě opusťte vozidlo a pře-

jděte na bezpečné místo, abyste 
se vyhnuli sekundárním kolizím. 
Nezapomeňte vypnout motor, 
abyste předešli požáru vozidla. 
Pokud se airbagy aktivovaly (na-
foukly), součásti související s air-
bagem budou extrémně horké. 
Nedotýkejte se těchto součástí 
rukou nebo jinou částí těla.

2 Pokud byl někdo zraněn, kontak-
tujte záchranné služby a požá-
dejte o pomoc. Pokud někdo 
nemá žádná zjevná vnější zraně-
ní, ale může mít zranění hlavy, 
udržujte otevřené dýchací cesty 
a pohybujte s ním co nejméně. 
Pokud hrozí nebezpečí, že se 
vozidlo dostane do sekundární 
kolize, přemístěte zraněné na 
bezpečné místo a udržujte je po-
kud možno ve vodorovné poloze.

Tlačítko je umístěno na střední kon-
zole.

*: je-li ve výbavě
1 Odemkněte kryt, šipka 1 a od-

klopte ho, šipka 2.

2 Vyjměte výstražný trojúhelník.

Pokud dojde ke kolizi Výstražná světla

Výstražný trojúhelník*
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Pokud potřebujete pomoc v případě 
poruchy, můžete se obrátit na silnič-
ní asistenční službu.

V případě poruchy mohou být údaje 
o stavu vozidla přeneseny k silniční 
asistenční službě. Je možné, že po-
ruchy mohou být odstraněny přímo.
Kontakt se silniční asistenční služ-
bou je možný také prostřednictvím 
hlášení vozidla, viz strana 164.

 Je aktivovaná smlouva Toyota 
Supra Connect.

 Mobilní příjem.
 Je zapnut pohotovostní stav.

Pomocí Toyota Supra Command:
1 "Connected Serv."

2 "Toyota Supra Assistance"

3 "Roadside assistance"
Je provedeno hlasové spojení.

Systém může být použit k automa-
tickému nebo nouzovému spuštění 
tísňového volání v nouzových situa-
cích.

Tlačítko SOS stiskněte pouze v pří-
padě nouze.
Tísňové volání naváže spojení s ve-
řejným číslem tísňového volání.
To závisí na faktorech, jako je speci-
fická mobilní telefonní síť a národní 
předpisy.
Tísňové volání je uskutečněno po-
mocí SIM karty integrované ve vozi-
dle a nelze jej vypnout.
Z technických důvodů nemusí být 
možné uskutečnit tísňové volání za 
velmi nepříznivých podmínek.

Silniční asistence

Podstata

Obecně

Provozní požadavky

Zahájení silniční asistence

Tísňové volání 
(kromě Ruska)

Povinné tísňové volání

Podstata

Obecně

Přehled

Tlačítko SOS



358 5-1. MOBILITA

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

 Je zapnut pohotovostní stav.
 Systém tísňového volání funguje.
 Pokud je vozidlo vybaveno auto-

matickým tísňovým voláním: SIM 
karta integrovaná ve vozidle je 
aktivována.

Za určitých okolností, například při 
nafouknutí airbagů, může být tísňo-
vé volání automaticky uskutečněno 
bezprostředně po nehodě odpovída-
jící závažnosti. Automatické tísňové 
volání není ovlivněno stisknutím tla-
čítka SOS.

1 Klepněte na krytku.
2 Stiskněte a podržte tlačítko SOS, 

až bude LED v oblasti tlačítek 
svítit zeleně.

 LED svítí zeleně, když bylo akti-
vováno tísňové volání.

Pokud se zobrazí na ovládacím displeji 
požadavek na zrušení, lze tísňové volá-
ní zrušit.
Pokud to situace dovolí, počkejte ve vo-
zidle, dokud nebude navázán hlasový 
kontakt.
 LED dioda bliká zeleně, pokud 

bylo navázáno spojení s tísňo-
vým číslem.

V případě tísňového volání jsou data za-
sílána do záchranného koordinačního 
centra, aby se rozhodlo, jaká záchranná 
opatření jsou vyžadována. Data mohou 
zahrnovat například aktuální polohu vo-
zidla, pokud to může být určeno.
Informace o přenosu a ukládání dat, viz 
strana 15.

Dokonce i když již neslyšíte záchranné 
koordinační centrum přes reproduktory, 
záchranné koordinační centrum vás 
může stále slyšet, když mluvíte.
Záchranné koordinační centrum tís-
ňové volání ukončí.

Funkce nouzového volání může být 
narušena.
LED v oblasti tlačítka tísňového vo-
lání svítí přibližně 30 sekund. Zobra-
zí se hlášení.
Nechte systém zkontrolovat kterým-
koliv autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, nebo kterým-
koliv spolehlivým servisem.

Systém může být použit k automa-
tickému nebo nouzovému spuštění 
tísňového volání v nouzových situa-
cích.

Tlačítko SOS stiskněte pouze v pří-
padě nouze.
Systém automatického tísňového 
volání naváže spojení s centrem tís-
ňového volání Toyota.
I když není možné žádné tísňové 
volání prostřednictvím centra tísňo-
vého volání Toyota, v některých pří-
padech může být stále navázáno 
tísňové volání na veřejné číslo tís-
ňového volání. To závisí na fakto-
rech, jako je specifická mobilní 
telefonní síť a národní předpisy.

Provozní požadavky

Automatické spuštění

Manuální spuštění

Porucha

Automatické tísňové volání

Podstata

Obecně
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Z technických důvodů nemusí být 
možné uskutečnit tísňové volání za 
velmi nepříznivých podmínek.

 Je zapnut pohotovostní stav.
 Je aktivovaná smlouva Toyota 

Supra Connect.
 Systém tísňového volání funguje.
 SIM karta integrovaná ve vozidle 

je aktivována.

Za určitých okolností, například při 
nafouknutí airbagů, může být tísňo-
vé volání automaticky uskutečněno 
bezprostředně po nehodě odpovída-
jící závažnosti. Automatické tísňové 
volání není ovlivněno stisknutím tla-
čítka SOS.

1 Klepněte na krytku.

2 Stiskněte a podržte tlačítko SOS, 
až bude LED v oblasti tlačítek 
svítit zeleně.

 LED svítí zeleně, když bylo akti-
vováno tísňové volání.

Pokud se zobrazí na ovládacím displeji 
požadavek na zrušení, lze tísňové volá-
ní zrušit.
Pokud to situace dovolí, počkejte ve vo-
zidle, dokud nebude navázán hlasový 
kontakt.
 LED dioda bliká zeleně, pokud 

bylo navázáno spojení s tísňo-
vým číslem.

Pokud je tísňové volání odesláno pro-
střednictvím centra tísňového volání 
Toyota, jsou data zasílána do centra tís-
ňového volání Toyota, aby se rozhodlo, 
jaká záchranná opatření jsou vyžadová-
na. Data mohou zahrnovat například ak-
tuální polohu vozidla, pokud to může být 
určeno.
V případě, že otázky týkající se centra 
tísňového volání Toyota zůstanou ne-
zodpovězeny, budou automaticky zahá-
jena záchranná opatření.
Dokonce i když již neslyšíte centrum tís-
ňového volání Toyota přes reproduktory, 
centrum tísňového volání Toyota vás 
může stále slyšet, když mluvíte.
Centrum tísňového volání Toyota 
tísňové volání ukončí.

Přehled

Tlačítko SOS

Provozní požadavky

Automatické spuštění

Manuální spuštění
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Systém může být použit k automa-
tickému nebo nouzovému spuštění 
tísňového volání v nouzových situa-
cích.

V souladu s platnými zákony je 
vozidlo vybaveno systémem automa-
tického tísňového volání nebo auto-
matickým SOS zařízením s funkcí 
automatické aktivace, která použí-
vá národní automatizovaný infor-
mační systém nebo přímé národní 
číslo tísňového volání v závislosti na 
zemi, ve které je používán. Prodejci, 
výrobci a dovozci vozidla nepřebírají 
žádnou odpovědnost za případné 
poruchy systému automatického tís-
ňového volání nebo automatického 
SOS zařízení, pokud jsou tyto záva-
dy způsobeny závadami provozova-
tele národního automatizovaného 
systému tísňového volání, infrastruk-
tury národního automatizovaného 
tísňového volání nebo provozovatele 
telekomunikační sítě, nesprávným 
použitím systému automatického 
tísňového volání nebo automatické-
ho SOS zařízení zákazníkem, nebo 
jinými faktory, které nejsou pod kon-
trolou prodávajícího, výrobce nebo 
dovozce vozidla. 

V souladu s platnými zákony nelze 
systém automatického tísňového 
volání ani automatické SOS zaříze-
ní deaktivovat.
Tlačítko SOS stiskněte pouze v pří-
padě nouze.
Tísňové volání naváže spojení s ve-
řejným číslem tísňového volání.
To závisí na faktorech, jako je speci-
fická mobilní telefonní síť a národní 
předpisy.
Tísňové volání je uskutečněno po-
mocí SIM karty integrované ve vozi-
dle a nelze jej vypnout.
Z technických důvodů nemusí být 
možné uskutečnit tísňové volání za 
velmi nepříznivých podmínek.

 Je zapnut pohotovostní stav.
 Systém tísňového volání funguje.

Tísňové volání (pro Rusko)

Povinné tísňové volání

Podstata

Obecně

Přehled

Tlačítko SOS

Provozní požadavky
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Za určitých okolností, například při 
nafouknutí airbagů, může být tísňo-
vé volání automaticky uskutečněno 
bezprostředně po nehodě odpovída-
jící závažnosti. Automatické tísňové 
volání není ovlivněno stisknutím tla-
čítka SOS.

Pokud je spuštěno tísňové volání, 
jsou ostatní tóny signálu a zdroje 
zvuku nastaveny na ztlumení, napří-
klad parkovací senzory.
1 Klepněte na krytku.
2 Stiskněte a podržte tlačítko SOS, 

až bude LED v oblasti tlačítek 
svítit zeleně.

 LED svítí zeleně, když bylo akti-
vováno tísňové volání.

Pokud se zobrazí na ovládacím displeji 
požadavek na zrušení, lze tísňové volá-
ní zrušit.
Pokud to situace dovolí, počkejte ve vo-
zidle, dokud nebude navázán hlasový 
kontakt.
 LED dioda bliká zeleně, pokud 

bylo navázáno spojení s tísňo-
vým číslem.

V případě tísňového volání jsou data za-
sílána do záchranného koordinačního 
centra, aby se rozhodlo, jaká záchranná 
opatření jsou vyžadována. Data mohou 
zahrnovat například aktuální polohu vo-
zidla, pokud to může být určeno.
Dokonce i když již neslyšíte záchranné 
koordinační centrum přes reproduktory, 
záchranné koordinační centrum vás 
může stále slyšet, když mluvíte.
Záchranné koordinační centrum tís-
ňové volání ukončí.

Když je zapnutý stav připravenosti 
k jízdě, rozsvítí se LED v oblasti tla-
čítka tísňového volání na cca 2 se- 
kundy aby signalizovala, že systém 
tísňového volání je připraven k pro-
vozu.

■ Obecně
Provozní připravenost systému tís-
ňového volání lze zkontrolovat. Bě-
hem kontroly neaktivujte žádné 
další funkce. Případně dodržujte 
další pokyny týkající se postupu po-
mocí reproduktorů vozidla.
Funkce Toyota Supra Connect ne-
musí být po kontrole po určitou dobu 
dostupné.

■ Požadavky
 Vozidlo je zastaveno nejméně 

1 minutu.
 Je zapnut pohotovostní stav.
 Žádné jiné služby nejsou aktivní.
 Tlumené světlomety vypnuty po-

mocí spínače

Automatické spuštění

Manuální spuštění

Provozní připravenost

Kontrola provozní připravenosti
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■ Použití spínače
Zkontrolujte, že nejsou rozsvíceny 
tlumené světlomety, například auto-
matickým ovládáním světel. Proto 
kontrolu provádějte, když je v okolí 
dostatečný jas.
1 Light switch, turn from setting

2 Stiskněte tlačítko SOS. Kompo-
nenty systému, například mikro-
fon, se kontrolují ve určeném 
pořadí.

 LED na tlačítku SOS se krátce 
rozsvítí, systém je funkční.

 LED na tlačítku SOS bliká, sys-
tém nemohl být úspěšně zkontro-
lován. Zkontrolujte provozní 
připravenost znovu za změně-
ných podmínek.

Pokud tísňové volání nefunguje ani 
po obnoveném testu systému, ne-
chte vaše vozidlo prohlédnout kte-
rýmkoliv autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, nebo kterým-
koliv spolehlivým servisem.
■ Pomocí Toyota Supra 

Command
1 "My Vehicle"
2  Stiskněte toto tlačítko.
3 "Emergency call test"
4 "Start emergency call test"
5 "Start system test"
Zahájí se auto-test systému; postu-
pujte podle instrukcí na ovládacím 
displeji.
Pokud systém nebyl úspěšně zkont-
rolován, zkontrolujte provozní při-
pravenost znovu za změněných 
podmínek.

Pokud tísňové volání nefunguje ani 
po obnoveném testu systému, ne-
chte vaše vozidlo prohlédnout kte-
rýmkoliv autorizovaným prodejcem 
nebo servisem Toyota, nebo kterým-
koliv spolehlivým servisem.

Funkce nouzového volání může být 
narušena.
LED v oblasti tlačítka tísňového vo-
lání svítí přibližně 30 sekund. Zobra-
zí se hlášení.
Nechte provést kontrolu kterýmkoliv 
autorizovaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo kterýmkoliv 
spolehlivým servisem.

Porucha
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*: je-li ve výbavě

Hasicí přístroj lze použít k uhašení 
požáru vozidla.

V závislosti na vybavení vozidla 
a verzi na vnitrostátním trhu může 
mít vozidlo hasicí přístroj.

Otevřete přezky na upevňovacím 
popruhu.

Při použití hasicího přístroje se řiďte 
pokyny výrobce na hasicím přístroji 
a dodanými informacemi.

1 Vložte hasicí přístroj do držáku.

2 Zahákněte a zavřete napínací 
přezky.

Hasicí přístroj*

Podstata

Obecně

Přehled

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nesprávné použití hasicího přístroje 
může způsobit zranění. Hrozí nebez-
pečí zranění. Dodržujte níže uvedené 
informace, když používáte hasicí pří-
stroj.

●Nevdechujte hasicí prostředek. 
V případě vdechnutí hasicího pro-
středku přemístěte postiženého na 
čerstvý vzduch. Pokud má postižený 
dýchací potíže, okamžitě vyhledejte 
lékaře.

●Zabraňte kontaktu hasicího pro-
středku s pokožkou. Dlouhodobý 
kontakt s hasicím prostředkem může 
způsobit vysychání pokožky.

●Zabraňte kontaktu hasicího prostřed-
ku s očima. Jestliže dostane do kon-
taktu s očima, vypláchněte ho ihned 
velkým množstvím vody. V případě 
pokračujících obtíží se obraťte na lé-
kaře.

Vyjmutí hasicího přístroje

Použití hasicího přístroje

Uložení hasicího přístroje



364 5-1. MOBILITA

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Hasicí přístroj nechte zkontrolovat 
každé 2 roky u kteréhokoliv autori-
zovaného prodejce nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv spolehli-
vém servisu.
Mějte na paměti následující datum 
údržby hasicího přístroje.
Po použití hasicí přístroj vyměňte 
nebo jej znovu naplňte.

Pokud je akumulátor vozidla vybitý, 
lze motor nastartovat z akumulátoru 
jiného vozidla pomocí dvou starto-
vacích kabelů. Používejte pouze 
startovací kabely s plně izolovanými 
svorkami.

1 Zkontrolujte, zda akumulátor ve 
druhém vozidle ukazuje 12 voltů. 
Informace o napětí jsou uvedeny 
na akumulátoru.

2 Vypněte motor druhého vozidla.

3 V obou vozidlech vypněte všech-
ny spotřebiče.

Údržba a naplnění Asistence při startování

Obecně

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Dotyk komponentů pod napětím by 
mohl způsobit elektrický šok. Hrozí ne-
bezpečí zranění nebo i smrti. Nedotý-
kejte se žádných komponentů, které 
by mohly být pod napětím.

VÝSTRAHA
Zapojení startovacích kabelů v ne-
správném pořadí může způsobit jiskry. 
Hrozí nebezpečí zranění. Při připojo-
vání dodržujte správné pořadí.

UPOZORNĚNÍ
Kontakt mezi karoseriemi obou vozidel 
může mít za následek zkrat při starto-
vání. Hrozí nebezpečí poškození ma-
jetku. Ujistěte se, že mezi karoseriemi 
není žádný kontakt.

Přípravy
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Startovací připojovací místo v moto-
rovém prostoru slouží jako kladný 
pólový vývod akumulátoru.
Speciální připojovací místo na karo-
serii slouží jako záporný pólový vý-
vod akumulátoru.
Pro více informací:
Přehled motorového prostoru, viz 
strana 324.
Otevřete kryt kladného pólového vý-
vodu akumulátoru

Před zahájením vypněte v obou vo-
zidlech všechny nepotřebné spotře-
biče, například rádio.
1 Otevřete kryt startovacího připo-

jovacího místa.

2 Připojte svorku kladného/+ kabe-
lu na kladný pólový vývod aku-
mulátoru nebo odpovídající 
startovací připojovací místo dru-
hého vozidla.

3 Připojte druhou svorku na kladný 
pólový vývod akumulátoru nebo 
odpovídající startovací připojova-
cí místo ve vozidle, které má být 
nastartováno.

4 Připojte svorku záporného/– ka-
belu na záporný pólový vývod 
akumulátoru nebo odpovídající 
uzemňovací připojovací místo 
motoru nebo karoserie na dru-
hém vozidle.

5 Připojte druhou svorku na zápor-
ný pólový vývod akumulátoru 
nebo na odpovídající uzemňova-
cí připojovací místo motoru nebo 
karoserie ve vozidle, které má 
být nastartováno.

Nepoužívejte spreje, které se prodá-
vají jako startovací pomůcky.
1 Nastartujte motor druhého vozi-

dla a nechte ho běžet několik 
minut při mírně zvýšených volno-
běžných otáčkách.

2 Nastartujte motor vozidla, které 
má být nastartováno, jako nor-
málně.

Pokud selže počáteční pokus o nastar-
tování motoru, vyčkejte několik minut, 
dokud se vybitý akumulátor trochu ne-
nabije.
3 Nechte oba motory běžet několik 

minut.

4 Odpojte startovací kabely v opač-
ném pořadí než při připojení.

Zkontrolujte akumulátor a pokud je 
to nutné, nechte ho dobít.

Startovací připojovací místa

Připojení kabelů

Startování motoru
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Nenechte vozidlo odtahovat.

Abyste odstranili porouchané vozi-
dlo z nebezpečné oblasti, lze jej na 
krátkou vzdálenost odtlačit.
Popojetí nebo odtlačení vozidla, viz 
strana 157.

Vozidlo nechte přepravovat pouze 
na valníku.

Zapněte výstražná světla, v souladu 
s místními předpisy.
Pokud selhal elektrický systém od-
tahovaného vozidla, musí být vozi-
dlo identifikovatelné ostatním 
účastníkům silničního provozu, na-
příklad umístěním označení nebo 
výstražného trojúhelníku do zadního 
okna.

Startování roztažením 
a tažení

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Vzhledem k omezením systému nemu-
sí jednotlivé funkce fungovat správně 
při startování roztažením/tažení s akti-
vovanými systémy Toyota Supra Safety. 
Hrozí nebezpečí nehod. Před startová-
ním roztažením/tažením vypněte 
všechny systémy Toyota Supra Safety.

Přeprava vozidla

Obecně

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Pokud je vozidlo taženo jednou zved-
nutou nápravou, může dojít k poškoze-
ní vozidla. Hrozí nebezpečí poškození 
majetku. Vozidlo nechte přepravovat 
pouze na valníku.

UPOZORNĚNÍ
Při zvedání a upevňování vozidla 
může dojít k poškození vozidla.
Hrozí nebezpečí poškození majetku.
●Zvedejte vozidlo použitím vhodného 

vybavení.

●Vozidlo nezvedejte ani neupevňujte 
za jeho tažné oko, části karosérie 
nebo součásti odpružení.

Tlačení vozidla

Odtahové vozidlo

Tažení jiných vozidel

Obecně
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Tažná oka obou vozidel by měla být 
na stejné straně.
Pokud nelze zabránit upevnění taž-
ného zařízení pod úhlem, dbejte na 
následující:
 Při zatáčení může být mezera 

mezi tažnou tyčí a vozidlem ome-
zena.

 Tažná tyč bude vytvářet boční síly, 
pokud je připevněna pod úhlem.

Dodržujte následující, pokud použí-
váte tažné lano:
• Použijte nylonová lana nebo po-

pruhy, které umožní plynulé taže-
ní vozidla.

• Upevněte tažné lano tak, aby ne-
bylo překroucené.

• Kontrolujte upevnění tažného oka 
a tažného lana pravidelně.

• Nepřekračujte rychlost tažení 
50 km/h.

• Nepřekračujte vzdálenost tažení 
5 km.

• Zajistěte, aby bylo tažné lano při 
rozjezdu tažného vozidla napnuté.

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Pokud je celková hmotnost tažného 
vozidla menší než hmotnost vozidla, 
které je taženo, tažné oko se může vy-
trhnout, nebo vozidlo nebude možné 
ovládat. Hrozí nebezpečí nehody. Ujis-
těte se, že celková hmotnost tažného 
vozidla je větší než hmotnost vozidla, 
které je taženo.

UPOZORNĚNÍ
Pokud nejsou tažná tyč nebo tažné 
lano správně připevněny, může dojít 
k poškození jiných částí vozidla. Hrozí 
nebezpečí poškození majetku. Připev-
něte tažnou tyč nebo tažné lano k taž-
nému oku správně.

Tažná tyč

Tažné lano
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Uchovávejte vždy šroubovací tažné 
oko ve vozidle.
Tažné oko lze našroubovat na před-
ní nebo zadní konec vozidla.
Tažné oko je umístěno v palubní 
sadě nářadí, viz strana 343.
 Používejte pouze tažné oko do-

dané s vozidlem a ujistěte se, že 
je zcela zašroubováno a dota- 
ženo.

 Tažné oko používejte pouze k ta-
žení na zpevněných vozovkách.

 Vyhněte se příčnému zatížení 
tažného oka, například nezvedej-
te vozidlo za tažné oko.

 Kontrolujte upevnění tažného oka 
pravidelně.

Stiskněte označení na okraji krytu, 
abyste jej mohli vytlačit.
U krytů, které mají místo označení 
otvor, vytáhněte kryt ven pomocí ot-
voru.

Nepokoušejte se vozidlo startovat 
roztažením.
Pokud je to nutné, nastartujte motor 
pomocí startovacích kabelů, viz 
strana 364.
Nechte příčinu potíží při startování 
zjistit kterýmkoliv autorizovaným 
prodejcem nebo servisem Toyota, 
nebo kterýmkoliv spolehlivým servi-
sem.

Tažné oko

Obecně

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Pokud není tažné oko používáno tak, 
jak bylo zamýšleno, může dojít k po-
škození vozidla nebo tažného oka. 
Hrozí nebezpečí poškození majetku. 
Dodržujte pokyny pro používání tažné-
ho oka.

Závit pro tažné oko

Startování roztažením
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Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Pravidelně odstraňujte cizí tělesa, 
například listí, z oblasti pod čelním 
sklem při zvednuté kapotě.
Umývejte vozidlo často, zvláště 
v zimě. Silné zašpinění a posypová 
sůl mohou způsobit poškození vozi-
dla.

 Maximální teplota: 60 °C
 Minimální vzdálenost od senzorů, 

kamer, těsnění: 30 cm

Obecná péče

Vybavení vozidla

Umývání vozidla

Obecně

Parní čističe a vysokotlaké 
čističe

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Při čištění vysokotlakými čističi mohou 
nadměrný tlak nebo nadměrné teploty 
poškodit různé součásti. Hrozí nebez-
pečí poškození majetku. Zajistěte do-
statečnou vzdálenost a nestříkejte na 
vozidlo po delší dobu. Dodržujte poky-
ny pro vysokotlaký čistič.

Vzdálenosti a teplota
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■ Bezpečnostní pokyny

■ Obecně
V myčkách vozidel musí být vozidlo 
schopno se volně popojíždět.
Popojetí nebo odtlačení vozidla, viz 
strana 157.
Některé myčky vozidel vyžadují, 
abyste vystoupili ven z vozidla. Není 
možné zamknout vozidlo zvenku 
v poloze volicí páky N. Pokud se po-
kusíte vozidlo zamknout, zazní sig-
nál.

Zkontrolujte, zda je dálkové ovládá-
ní umístěno ve vozidle.
Zapněte stav připravenosti k jízdě, 
viz strana 51.

Automatické myčky vozidel

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Při použití vysokotlakých myček může 
voda proniknout do okolí oken. Hrozí 
nebezpečí poškození majetku. Vyhně-
te se vysokotlakým myčkám.

UPOZORNĚNÍ
Při nesprávném používání myček nebo 
mycích linek může dojít k poškození 
vozidla. Hrozí nebezpečí poškození 
majetku. Dodržujte následující pokyny:
●Výhodnější jsou textilní mycí linky 

nebo systémy používající měkké 
kartáče, aby nedošlo k poškození 
laku.

●Vyhýbejte se myčkám nebo mycím 
linkám s vodicími kolejnicemi vyšší-
mi než 10 cm, aby nedošlo k poško-
zení karoserie.

●Berte na vědomí maximální šířku 
pneumatik pro vodicí kolejnice, abys-
te zabránili poškození pneumatik 
a ráfků.

●Sklopte vnější zrcátka, abyste je ne-
poškodili.

●Deaktivujte stěrače a senzor deště 
(je-li ve výbavě), abyste zabránili po-
škození systému stěračů.

Vjezd do myčky vozidel

UPOZORNĚNÍ
Když je vypnut pohotovostní stav, je 
automaticky zvolena poloha volicí páky 
P. Hrozí nebezpečí poškození majetku. 
Nevypínejte pohotovostní stav v myč-
kách vozidel.

Výjezd z myčky vozidel
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Mokré světlomety neotírejte nasu-
cho a nepoužívejte abrazivní nebo 
korozivní čisticí prostředky.
Nečistoty, například zbytky hmyzu, 
namočte šamponem a opláchněte 
vodou.
Odstraňte led pomocí rozmrazova-
cího spreje; nepoužívejte škrabku 
na led.

Po umytí vozidla krátce zabrzděte, 
aby se vysušily brzdy, jinak by moh-
lo dojít k dočasnému snížení účin-
nosti brzdění. Teplo vznikající při 
brzdění vysuší brzdové kotouče 
a brzdové destičky a chrání je před 
korozí.
Zcela odstraňte zbytky na čelním 
skle, abyste zabránili ovlivnění vidi-
telnosti v důsledku rozmazání a sní-
žili hluk stírání a opotřebení lišt 
stěrače.

Pravidelná péče zvyšuje bezpeč-
nost jízdy a zachovává hodnotu va-
šeho vozidla. Účinky životního 
prostředí v oblastech s vysokým 
znečištěním vzduchu nebo přírodní-
mi nečistotami, např. pryskyřicí na 
stromech nebo pylem, mohou ovliv-
nit lak vozidla. Berte tyto faktory 
v úvahu při rozhodování o frekvenci 
a rozsahu opatření pro péči o vozi-
dlo.
Ihned odstraňte agresivní látky, 
např. rozlité palivo, olej, mastnotu 
nebo ptačí trus, abyste předešli po-
škození a změně barvy laku.

Světlomety

Po umytí vozidla

Péče o vozidlo

Přípravky péče o vozidlo

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Čisticí prostředky mohou obsahovat 
nebezpečné látky nebo mohou před-
stavovat zdravotní riziko. Hrozí nebez-
pečí zranění. Když čistíte interiér, 
otevřete dveře nebo okna. Používejte 
pouze výrobky určené k čistění interié-
ru vozidla. Dodržujte pokyny uvedené 
na obalu.

Lak vozidla

Obecně
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Pro ochranu vozidla proveďte násle-
dující.
 Postupem odshora dolů umývejte 

vodou karoserii vozidla, ráfky kol 
a podvozek vozidla, abyste od-
stranili špínu a prach.

 Karoserii umývejte použitím hou-
by nebo měkkého hadru, např. 
jelenice.

 Při obtížně odstranitelném zne-
čistění použijte neutrální čisticí 
prostředek a důkladně oplachuj-
te vodou.

 Setřete veškerou vodu.
 Nikdy nepoužívejte vosk nebo 

abrazivní látky.

Matný lak

Bezpečnostní pokyny

VÝSTRAHA
Nesprávně provedené práce na laku 
vozidla mohou způsobit selhání nebo 
poruchu radarových senzorů, což 
může mít za následek bezpečnostní ri-
ziko. Hrozí nebezpečí nehod nebo zni-
čení majetku. U vozidel s radarovými 
senzory nechte lakování nebo opravy 
laku na náraznících provést kterýmko-
liv autorizovaným prodejcem nebo 
servisem Toyota, nebo kterýmkoliv 
spolehlivým servisem.

UPOZORNĚNÍ
■ Abyste zabránili zhoršení stavu 

laku a korozi karoserie a součástí 
(litá kola atd.)

Dodržujte následující pokyny:

●V následujících případech umyjte 
vozidlo ihned:

• Po jízdě v blízkosti mořského po- 
břeží

• Po jízdě na solených silnicích

• Pokud je na lakovaném povrchu de-
het nebo míza stromů

• Pokud je na lakovaném povrchu mrt-
vý hmyz, stopy po hmyzu nebo ptačí 
trus

• Po jízdě v oblastech kontaminova-
ných sazemi, mastným kouřem, důl-
ním prachem nebo chemickými 
zplodinami

• Pokud je vozidlo silně znečištěno 
prachem nebo blátem

• Pokud jsou na lakovaný povrch vylity 
tekutiny, jako je benzen nebo benzín

●Pokud se lak odlupuje nebo je po-
škrábaný, nechte ho ihned opravit.

●Abyste zabránili korozi kol, když je 
ukládáte, odstraňte z nich všechny 
nečistoty a uložte je na místě s níz-
kou vlhkostí.

U matného laku věnujte pozornost ná-
sledujícím bodům:

●Pokud se na nalakovaný povrch 
něco vylije, otřete to co nejdříve. Po-
kud se rozlitá kapalina ostřikovačů 
nebo alkalické kapaliny ponechají tak 
jak jsou, může barva v postižené ob-
lasti vyblednout a způsobit skvrny.

●Vozidlo nevoskujte ani na něj ne- 
aplikujte povlaky. Mohlo by dojít ke 
změně struktury povrchu nebo 
k nestejnoměrnostem v laku.
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Prach z kůže odstraňujte v pravidel-
ných intervalech hadříkem nebo vy-
savačem.
Prach a nečistoty z vozovky jinak 
proniknou do pórů a záhybů, což 
vede ke značnému otěru a způso-
buje předčasně zkřehnutí povrchu 
kůže.
Abyste ochránili kůži před obarve-
ním, například oděvem, čistěte 
a ošetřujte kůži přibližně každé dva 
měsíce.
Světlejší kůži čistěte častěji, protože 
má tendenci k rychlejšímu zašpinění.
Použijte čistič kůže, jinak nečistoty 
a mastnota naruší ochranný povlak 
kůže.

Čalounění pravidelně čistěte vysa-
vačem.
V případě silného znečištění, napří-
klad skvrny způsobené nápoji, pou-
žijte měkkou houbu nebo hadřík 
z mikrovlákna, který nepouští vlák-
na, s vhodnými čisticími prostředky.
Čalounění vyčistěte až po švy širo-
kým roztíráním. Vyhněte se silnému 
drhnutí.

Péče o kůži Péče o potahové látky

Obecně

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ
Otevřené suché zipy na oděvech mo-
hou poškodit potahy sedadel. Hrozí 
nebezpečí poškození majetku. Ujistěte 
se, že všechny suché zipy na vašem 
oděvu jsou zavřeny.
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Při čištění kol, když jsou montovány 
na vozidlo, používejte pouze neutrální 
čistič ráfků s hodnotou pH mezi 5 
a 9. Nepoužívejte abrazivní čisticí 
prostředky nebo parní čističe nad 
60 °C. Dodržujte pokyny výrobce.
Korozivní, kyselé nebo alkalické 
čisticí prostředky mohou zničit 
ochrannou vrstvu přilehlých součás-
tí, například brzdových kotoučů.
Po čištění krátce aplikujte brzdy, 
abyste je vysušili. Teplo vznikající 
při brzdění vysuší brzdové kotouče 
a brzdové destičky a chrání je před 
korozí.

Pečlivě očistěte části, jako je mřížka 
chladiče a kliky dveří, velkým množ-
stvím vody, do které může být při-
dán šampon, zejména pokud jsou 
vystaveny působení soli.

Povrchy gumových dílů mohou být 
kontaminovány nebo mohou ztratit 
lesk v důsledku vlivů prostředí. 
K čistění používejte pouze vodu 
a vhodné čisticí prostředky.
Gumové díly vystavené vysokému 
opotřebení by měly být pravidelně 
ošetřovány výrobky pro péči o gumu. 
K ošetřování gumových těsnění ne-
používejte silikonové přípravky, ji-
nak by se mohly poškodit a stát se 
zdrojem hluku.

Čistěte je hadříkem z mikrovlákna.
V případě potřeby hadřík navlhčete 
vodou.
Nenamočte obložení střechy.

Péče o speciální součásti

Kola z lehkých slitin

Chromované povrchy

Gumové části

Plastové části

UPOZORNĚNÍ
Čisticí prostředky obsahující alkohol 
nebo rozpouštědla, jako jsou nitro ředi-
dla, odmašťovače, palivo nebo podob-
ně, mohou poškodit plastové díly. 
Hrozí nebezpečí poškození majetku. 
Čistěte je hadříkem z mikrovlákna. 
V případě potřeby hadřík navlhčete 
vodou.



375

5

5-1. MOBILITA

M
O

BILITA

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Nečistoty na pásových pásech mo-
hou narušit činnost navíječe a před-
stavují bezpečnostní riziko.
Řemeny pásu čistěte pouze jemným 
mýdlovým roztokem, přičemž jsou 
stále upevněny na vozidle.
Nedovolte, aby se bezpečnostní 
pásy navinuly, pokud nejsou suché.

Podlahové rohože lze z vozidla vy-
jmout, aby bylo možné důkladněji 
vyčistit interiér.
V případě silného znečištění vyčis-
těte podlahové koberce hadříkem 
z mikrovlákna a vodou nebo čisti-
čem na textil. Čistěte sem a tam ve 
směru jízdy, abyste předešli poško-
zení vzhledu.

Senzory nebo objektivy kamer čistě-
te hadříkem navlhčeným malým 
množstvím čističe skla.

Bezpečnostní pásy

VÝSTRAHA
Chemické čisticí prostředky mohou 
způsobit nenapravitelné poškození 
tkaniny bezpečnostních pásů. Ochran-
ná funkce bezpečnostních pásů bude 
ztracena. Hrozí nebezpečí zranění 
nebo i smrti. K čistění bezpečnostních 
pásů používejte pouze jemný roztok 
mýdla a vody.

Koberce a podlahové rohože

VÝSTRAHA
Objekty v prostoru pro nohy řidiče mo-
hou omezit chod pedálu nebo zabloko-
vat sešlápnutý pedál. Hrozí nebezpečí 
nehod. Ukládejte předměty ve vozidle 
tak, aby byly bezpečné a nemohly se 
dostat do prostoru pro nohy řidiče. Po-
užívejte pouze podlahové rohože, kte-
ré jsou vhodné pro vozidlo a mohou 
být bezpečně připevněny k podlaze. 
Nepoužívejte volné podlahové rohože 
a nepokládejte několik podlahových ro-
hoží na sebe. Ujistěte se, že je dosta-
tek místa pro pedály. Zajistěte, aby 
byly podlahové rohože po jejich vyjmu-
tí, např. při čištění, bezpečně znovu 
připevněny.

Senzory/objektivy kamer



376 5-1. MOBILITA

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Čistěte je čistým antistatickým 
hadříkem z mikrovlákna.
Ochranné sklo projekčního displeje, 
viz strana 182, čistěte hadříkem 
z mikrovlákna a běžně dostupným 
prostředkem na mytí nádobí.

Pokud je vozidlo odstaveno na dobu 
delší než tři měsíce, musí být přijata 
speciální opatření. Další informace 
jsou dostupné u kteréhokoliv autori-
zovaného prodejce nebo v servisu 
Toyota, nebo v kterémkoliv spolehli-
vém servisu.

Displeje, obrazovky a ochranné 
sklo projekčního displeje

UPOZORNĚNÍ
Chemické čističe, vlhkost nebo kapaliny 
všeho druhu mohou poškodit povrch 
displejů a obrazovek. Hrozí nebezpečí 
poškození majetku. Čistěte je čistým 
antistatickým hadříkem z mikrovlákna.

UPOZORNĚNÍ
Povrchy displejů mohou být poškozeny 
v důsledku nesprávného čištění. Hrozí 
nebezpečí poškození majetku. Nepou-
žívejte nadměrný tlak a nepoužívejte 
abrazivní materiály.

Uložení vozidla
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6-1.PŘEHLED

Tato kapitola popisuje všechna stan-
dardní, specifická pro danou zemi 
a speciální vybavení pro modelové 
řady. Může proto popisovat vybave-
ní a funkce, které nejsou instalovány 
ve vašem vozidle, například z důvo-
du volitelného vybavení nebo specifi-
kací pro danou zemi. To se vztahuje 
také na funkce a systémy týkající se 
bezpečnosti. Dodržujte příslušné 
zákony a předpisy, když používáte 
příslušné funkce a systémy.

Technické údaje a specifikace v uži-
vatelské příručce jsou referenčními 
údaji. Údaje specifické pro dané vo-
zidlo se mohou od tohoto lišit, např. 
v důsledku zvolených speciálních 
zařízení, variant země nebo metod 
měření specifických pro danou zemi. 
Podrobné hodnoty naleznete v po-
volovacích dokumentech, na infor-
mačních štítcích na vozidle nebo na 
vyžádání od kteréhokoliv autorizo-
vaného prodejce nebo servisu 
Toyota, nebo kteréhokoliv spolehli-
vého servisu.
Informace v dokumentaci vozidla 
mají vždy přednost před informace-
mi uvedenými v této Příručce pro 
uživatele.

Technické údaje

Vybavení vozidla

Obecně
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Rozměry se mohou lišit v závislosti na verzi modelu, vybavení nebo způso-
bu měření specifického pro danou zemi.
Uvedené výšky neberou v úvahu přídavné díly, jako je střešní anténa, střeš-
ní nosiče nebo spoiler. Výšky se mohou lišit, například díky zvolenému spe-
ciálnímu vybavení, pneumatikám, zatížení a konstrukci odpružení.

*1: Kromě Malajsie, Jižní Afriky, zemí GCC*2, Jordánska, Hongkongu, Macaa a Tchaj-
wanu

*2: Saúdská Arábie, Sultanát Omán, Bahrain, Spojené arabské emiráty, Katar, Kuvajt
*3: Pro Malajsii, Jižní Afriku, Singapur, země GCC*2, Jordánsko, Hongkong, Macao 

a Tchajwan
*4: Modely DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW
*5: Modely DB01L-ZULW, DB02R-ZURW
*6: Pro Mexiko a Thajsko,
*7: Kromě Mexika a Thajska

Rozměry

Šířka se zrcátky mm 2 026

Šířka bez zrcátek mm 1 854

Výška mm

Modely SZ 1 292

Modely SZ-R
1 299*1

1 292*3

Modely RZ

1 299*4

1 294*5, 6

1 299*5, 7

Délka mm 4 379

Rozvor mm 2 470

Nejmenší průměr zatáčení m 11,0
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Hmotnosti

Modely SZ

Pohotovostní hmotnost pro silnici, se 
zatížením 75 kg, nádrž na 90 %, žádné 
volitelné doplňky

kg 1 465

Celková hmotnost kg 1 690

Užitečné zatížení kg 300

Maximální povolené zatížení přední 
nápravy kg 825

Maximální povolené zatížení zadní 
nápravy kg 905

Modely SZ-R

Pohotovostní hmotnost pro silnici, se 
zatížením 75 kg, nádrž na 90 %, žádné 
volitelné doplňky

kg 1470

Celková hmotnost kg 1 710

Užitečné zatížení kg 315

Maximální povolené zatížení přední 
nápravy kg 825

Maximální povolené zatížení zadní 
nápravy kg 910

Modely RZ (DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW)

Pohotovostní hmotnost pro silnici, se 
zatížením 75 kg, nádrž na 90 %, žádné 
volitelné doplňky

kg 1 570

Celková hmotnost kg 1 815

Užitečné zatížení kg 320

Maximální povolené zatížení přední 
nápravy kg 865

Maximální povolené zatížení zadní 
nápravy kg 960
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Viz další informace týkající se kvality paliva, viz strana 326.

Modely RZ (DB01L-ZULW, DB02R-ZURW)

Pohotovostní hmotnost pro silnici, se 
zatížením 75 kg, nádrž na 90 %, žádné 
volitelné doplňky

kg 1 580

Celková hmotnost kg 1 815

Užitečné zatížení kg 310

Maximální povolené zatížení přední 
nápravy kg 865

Maximální povolené zatížení zadní 
nápravy kg 960

Objem nádrže

Palivová nádrž, přibližně Litrů 52,0

Motor

Modely SZ

Model B48B20B

Počet válců 4

Ventilů na válec 4

Zdvih mm 94,6

Vrtání mm 82

Zdvihový objem cm³ 1 998

Maximální rychlost vozidla km/h 242

Maximální točivý moment 320 N·m/
1 450 - 4 200 ot/min

Maximální výkon 145 kW/
4 500 - 6 500 ot/min
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Modely SZ-R

Model B48B20B

Počet válců 4

Ventilů na válec 4

Zdvih mm 94,6

Vrtání mm 82

Zdvihový objem cm³ 1 998

Maximální rychlost vozidla km/h 250

Maximální točivý moment 400 N·m/
1 550 - 4 400 ot/min

Maximální výkon 190 kW/
5 000 - 6 500 ot/min

Modely RZ (DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW)

Model B58B30C

Počet válců 6

Ventilů na válec 4

Zdvih mm 94,6

Vrtání mm 82

Zdvihový objem cm³ 2 998

Maximální rychlost vozidla km/h 250

Maximální točivý moment 500 N·m/
1 600 - 4 500 ot/min

Maximální výkon 250 kW/
5 000 - 6 500 ot/min
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 Typ A

*: Hodnocení bližší "1" znamená vyšší výkon.

 Typ B

*: Hodnocení bližší "1" znamená vyšší výkon.

Modely RZ (DB01L-ZULW, DB02R-ZURW)

Model B58B30B

Počet válců 6

Ventilů na válec 4

Zdvih mm 94,6

Vrtání mm 82

Zdvihový objem cm³ 2 998

Maximální rychlost vozidla km/h 250

Maximální točivý moment 500 N·m/
1 800 - 5 000 ot/min

Maximální výkon 285 kW/
5 800 - 6 500 ot/min

Pneumatiky a kola (pro Koreu)

Výrobce pneumatik Michelin

Hodnocení valivého 
odporu pneumatik 
(5 úrovní)*

5 5

Hodnocení přilnavos-
ti pneumatik za 
mokra (5 úrovní)*

2 2

Rozměr pneumatik 255/40 ZR18 95Y 275/40 ZR18 99Y

Výrobce pneumatik Michelin

Hodnocení valivého 
odporu pneumatik 
(5 úrovní)*

5 5

Hodnocení přilnavos-
ti pneumatik za 
mokra (5 úrovní)*

2 2

Rozměr pneumatik 255/35 ZR19 96Y XL 275/35 ZR19 100Y XL
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Viz další informace týkající se třídy motorového oleje, viz strana 330.

 Vozidla bez LSD (Diferenciál s omezeným prokluzem)

 Vozidla s LSD (Limited Slip Differential)

Motorový olej

Benzínový motor

Toyota Genuine Motor Oil SN 0W-20 C5 pro GR Toyota Supra

Systém chlazení

Typ chladicí kapaliny "Antifreeze and Corrosion Inhibitor Frostox HT-12"

Automatická převodovka

Typ kapaliny Olej automatické převodovky ATF 3+

Diferenciál

Typ oleje a viskozita Hypoid Axle Oil G3

Typ oleje a viskozita Hypoid Axle Oil G4

Brzdy

Typ kapaliny Brzdová kapalina DOT4, nízká viskozita
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Následující poznámka platí pro 
všechny rádiové komponenty vozi-
dla a integrované informační systé-
my a komunikační zařízení vozidla:
Rádiové komponenty tohoto vozidla 
jsou v souladu se základními poža-
davky a ostatními příslušnými usta-
noveními směrnice 2014/53 / EU. 
Další informace jsou dostupné 
u kteréhokoliv autorizovaného pro-
dejce nebo v servisu Toyota, nebo 
v kterémkoliv spolehlivém servisu.

Certifikace

Informace

Systém alarmu
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Anténa a zesilovač
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Body Domain Controller
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Car-Sharing Modul



409

6

6-1. PŘEHLED

PŘ
EH

LED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



410 6-1. PŘEHLED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



411

6

6-1. PŘEHLED

PŘ
EH

LED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



412 6-1. PŘEHLED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Hlavní jednotka
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Čtečka NFC
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Integrované univerzální dál-
kové ovládání



422 6-1. PŘEHLED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



423

6

6-1. PŘEHLED

PŘ
EH

LED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



424 6-1. PŘEHLED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Kompenzátor LTE
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Radar středního dosahu
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Modul audio přijímače
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Dálkové ovládání



437

6

6-1. PŘEHLED

PŘ
EH

LED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



438 6-1. PŘEHLED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



439

6

6-1. PŘEHLED

PŘ
EH

LED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



440 6-1. PŘEHLED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)



441

6

6-1. PŘEHLED

PŘ
EH

LED

Supra Příručka pro uživatele (od 7/20)

Chytrý přístup
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Boční radarový senzor
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Telematický komunikační 
box
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Monitorovací systém tlaku 
pneumatik
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Vysílač/Přijímač
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TV Modul
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Bezdrátové nabíjení
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Abecední rejstřík

 A 

ABS,protiblokovací brzdový  
systém ........................................ 228

ACC, viz Adaptivní tempomat .... 238
Active Guard, viz Toyota Supra  

Safety ......................................... 206
Adaptivní brzdový asistent ......... 229
Adaptivní tempomat s plným  

rychlostním rozsahem .............. 238
Adaptivní variabilní odpružení ... 261
Aditiva, třídy motorového oleje .. 330
Airbagy ......................................... 192
Airbagy, indikátor/kontrolka ....... 195
Airbagy spolujezdce vpředu,  

deaktivace/aktivace ................... 203
Airbagy spolujezdce vpředu,  

indikátor ..................................... 204
Akcelerační asistent, viz Launch 

Control........................................ 160
Aktivace, airbagy ......................... 203
Aktivní kapota, viz Aktivní ochrana 

chodců ....................................... 204
Aktivní ochrana chodců .............. 204
Akumulátor vozidla ..................... 345
Akvaplaning ................................. 286
Alarm, falešný ................................ 99
Apple CarPlay, připojení  

k vozidlu ....................................... 80
Asistence při poruše ........... 356, 357
Asistence při startování .............. 364
Asistence v případě nouze,  

viz Asistence při poruše ........... 357
Asistent nejvyšší dovolené  

rychlosti ..................................... 247
Asistent rozjezdu do kopce ........ 229
Asistent řidiče, viz Toyota Supra 

Safety ......................................... 206
Automatická dálková světla ....... 188
Automatická funkce start-stop ... 146
Automatická klimatizace ............. 263

Automatická parkovací funkce,  
vnější zrcátko ............................ 112

Automatická převodovka ............ 155
Automatická převodovka,  

Kapalina ..................................... 384
Automatické odemknutí ................ 97
Automatické ovládání světel ...... 185
Automatické tísňové volání ........ 358
Automatické zamknutí .................. 97
Automatický tempomat,  

viz Adaptivní tempomat ............ 238

 B 

Bederní podpěra .......................... 105
Benzín ........................................... 326
Benzínový filtr částic, viz Filtr částic 

výfukových plynů ...................... 284
Bezpečná poloha sezení ............. 101
Bezpečnostní pásy ...................... 105
Bezpečnostní pásy, péče ............ 375
Bezpečnostní systémy,  

viz Airbagy ................................. 192
Bezpečnostní systémy, viz Toyota 

Supra Safety .............................. 206
Běhoun pneumatik ...................... 298
Blikání světlomety ....................... 152
Boční airbag ................................. 193
Boční trysky, viz Větrání ............. 267
Brzda, Kapalina............................ 384
Brzdění, poznámky ...................... 287
Brzdění bezpečně ........................ 287
Brzdová světla, viz Žárovky  

a světla ....................................... 344
Brzdový asistent, adaptivní ........ 229
Brzdový systém ........................... 283
BSM (Sledování slepého úhlu) ... 221
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 C 

CarPlay, připojení k vozidlu .......... 80
CBS Condition Based Service.... 334
CC, viz Tempomat ........................ 235
Celková hmotnost, povolená ...... 380
Celoroční pneumatiky, viz Zimní 

pneumatiky ................................ 301
Centrální obrazovka, viz Ovládací 

displej ........................................... 55
Condition Based Service CBS.... 334
Couvací světlo, náhrada žárovek,  

viz Žárovky a světla .................. 344

 Č 

Čáry jízdní dráhy, zpětná kamera ..256
Čas .................................................. 68
Čas odjezdu, nezávislé větrání... 269
Čas odjezdu, pomocné topení .... 269
Čelní airbagy ................................ 193
Číslo podvozku, viz Identifikační 

číslo vozidla ................................. 21
Čistění, projekční displej ............ 376
Čistění displejů, obrazovek ........ 376
Čistič ráfků, kola z lehkých slitin ..374

 D 

Dálkové ovládání, další ................. 87
Dálkové ovládání,  

integrovaný klíč ........................... 89
Dálkové ovládání,  

otevírání/zavírání ......................... 83
Dálkové ovládání, porucha ........... 88
Dálkové ovládání, ztráta................ 88
Dálkové ovládání vozidla,  

výměna baterie ............................ 87
Dálkové světlomety ..................... 152
Datum ............................................. 68
Deaktivace, airbagy ..................... 203
Defekt pneumatiky, pokračování  

v jízdě ......................................... 315

Defekt pneumatiky, viz Monitor tlaku 
pneumatik .................................. 308

Defekt pneumatiky, výměna kola ..317
Dešťový senzor ........................... 153
Detektor vnitřního pohybu ............ 99
Dětské sedačky, viz Péče  

o bezpečnost dětí ...................... 116
Dětské zádržné systémy,  

viz Péče o bezpečnost dětí ....... 116
Dětské zádržné systémy i-Size... 122
Displeje, obrazovky ..................... 376
Doběh ventilátoru, viz Filtr částic 

výfukových plynů ...................... 284
Doplnění motorového oleje ........ 329
Doplňkové textové hlášení ......... 164
Doporučené značky pneumatik.. 300
Doporučení pro přestávku,  

viz Sledování pozornosti řidiče ..226
Doporučení týkající se paliva ..... 326
Dotyková obrazovka, viz Ovládání 

pomocí dotykové obrazovky ...... 61
Držák lahví, viz Držák nápojů ..... 276
Držák nápojů ................................ 276
Držák plechovek,  

viz Držák nápojů ........................ 276
Držák pro nápoje ......................... 276
Držáky tašek................................. 278
Důležité pokyny ........................... 116
Dvířka palivové nádrže................ 295

 E 

Elektronická kontrola hladiny  
oleje. ........................................... 328

Elektronické měření oleje ........... 328
Elektronický stabilizační program, 

ESP, viz VSC .............................. 229
ESP, Elektronický stabilizační  

program, viz VSC ...................... 229
Externí startování, viz Asistence při 

startování ................................... 364
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 F 

Falešný alarm, viz Předcházení  
falešným alarmům ....................... 99

Filtr, viz Mikrofitr/filtr s aktivním 
uhlím ........................................... 267

Filtr částic, viz Filtr částic výfukových 
plynů ........................................... 284

Filtr částic sazí, viz Filtr částic  
výfukových plynů ...................... 284

Filtr částic výfukových plynů ..... 284
Filtr recirkulovaného vzduchu, viz 

Mikrofitr/filtr s aktivním uhlím .. 267
Filtr s aktivním uhlím................... 267
Funkce Auto Start Stop ............... 146
Funkce Go .................................... 238
Funkce Go ACC ........................... 238
Funkce nouzového brzdění při  

parkování, parkovací senzory  
s funkcí nouzového brzdění ..... 252

Funkce ochlazování .................... 264
Funkce paměti ............................. 114
Funkce proti oslnění,  

viz Automatická dálková světla ..188
Funkce RCTA (Upozornění  

na dopravu za vozem) ............... 258
Funkce varování před únavou.... 226
Funkce zpožděného zhasnutí  

světlometů ................................. 187

 G 

Gumové části, péče ..................... 374

 H 

Hasicí přístroj............................... 363
Hladina chladicí kapaliny ............ 332
Hladina motorového oleje,  

elektronická kontrola ................ 328
Hlášení ............................................ 70
Hlášení defektu, TPM .................. 312
Hlášení vozidla............................. 163
Hlavový airbag ............................. 193
Hmotnosti ..................................... 380
Horký výfukový systém .............. 283

 CH 

Chladicí kapalina motoru ............ 331
Chladicí kapalina motoru, Objem ..384
Chladicí účinek, maximální......... 265
Chromované povrchy, péče ........ 374

 I 

Identifikační číslo vozidla ............. 21
Indikátor, airbagy spolujezdce  

vpředu ........................................ 204
Indikátor zařazené polohy .......... 170
Indikátory a výstražné kontrolky,  

viz Hlášení vozidla .................... 163
Indikátory řazení, otáčkoměr ...... 168
Individuální nastavení, viz Profily 

řidičů ............................................ 72
Informace o jízdě, obecné........... 283
Informace o jízdě, záběh vozidla ..282
Informace o nejvyšší dovolené  

rychlosti ..................................... 173
Informace o zákazu předjíždění .. 173
Inicializace, monitor tlaku pneumatik 

TPM ............................................. 311
Instalace dětských sedaček ....... 117
Integrovaný klíč ............................. 89
Interval výměny oleje, viz Servisní 

požadavky .................................. 169
ISOFIX, úchyty dětské sedačky.. 121
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 J 

Jas, Ovládací displej ..................... 69
Jazyk, nastavení na ovládacím  

displeji .......................................... 67
Jednotky měření ............................ 69
Jízda na závodních dráhách ....... 288
Jízda přes vodu ........................... 286
Jízda ze svahu ............................. 287
Jízdní asistent, viz Toyota Supra 

Safety ......................................... 206
Jízdní pruh, varování................... 216
Jízdní režim, viz Spínač režimu  

Sport ........................................... 161
Joystick, Automatická  

převodovka ................................ 155

 K 

Kamera, zpětná kamera, bez 
Surround View ........................... 254

Kamerové asistenční systémy,  
viz Toyota Supra Command ..... 206

Kamerový tempomat, viz Adaptivní 
tempomat ................................... 238

Kapota .......................................... 325
Katalyzátor, viz Horký výfukový  

systém ........................................ 283
Keyless Go, viz Systém Smart Key 91
Kick-down, Automatická převodovka 

155
Klakson........................................... 46
Klíč, mechanický ........................... 89
Klíč, viz Palubní sada nářadí ...... 343
Klíče, viz Dálkové ovládání ........... 83
Klíče vozidla, viz Dálkové  

ovládání ........................................ 83
Klidový stav, pohotovostní stav  

a stav připravenosti k jízdě ........ 50
Klimatizace ................................... 263
Koberec na podlaze, péče .......... 375
Kola

Rozměry .................................... 383

Kola a pneumatiky ....................... 296
Kola z lehkých slitin, péče .......... 374
Kolenní airbag .............................. 193
Komfortní otevírání použitím  

dálkového ovládání ..................... 85
Komfortní zavírání pomocí 

dálkového ovládání ..................... 86
Kompaktní kolo, viz Rezervní  

kolo ............................................. 322
Kompresor ................................... 304
Koncová světla, viz Žárovky  

a světla ....................................... 344
Kondenzace při zaparkování  

vozidla ........................................ 288
Kontrola tlaku huštění, viz Monitor 

tlaku pneumatik ......................... 308
Kontrolka bezpečnostního pásu  

sedadla řidiče a spolujezdce  
vpředu ........................................ 110

Kontrolka ve vnějším zrcátku, viz 
BSM (Sledování slepého úhlu) ...221

Kontrolka ve vnějším zrcátku, viz 
Funkce RCTA (Upozornění na  
dopravu za vozem) .................... 258

Koroze brzdových kotoučů ........ 288
Kosmetické zrcátko ..................... 271
Kvalita paliva................................ 326

 L 

Lak vozidla ................................... 371
Lano pro startování roztažením/ 

tažení .......................................... 367
Launch Control ............................ 160
Letní pneumatiky, běhoun .......... 298
Levostranný provoz, nastavení  

světel .......................................... 190
Likvidace, chladicí kapalina ....... 332
Likvidace starého akumulátoru.. 347
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 M 

Make-up zrcátko .......................... 271
Manuální ovládání, Automatická 

převodovka ................................ 155
Manuální ovládání, dvířka palivové 

nádrže ......................................... 295
Matný lak ...................................... 372
Maximální chladicí účinek .......... 265
Maximální povolené zatížení  

nápravy ...................................... 380
Maximální rychlost, zobrazení, viz 

Informace o nejvyšší dovolené 
rychlosti ..................................... 173

Maximální rychlost zimních  
pneumatik .................................. 301

Mazání osobních údajů ................. 71
Mechanismus proti sevření, okna .. 100
Menu, přístrojová deska, viz  

Výběrové seznamy .................... 177
Mikrofiltr ....................................... 267
Minimální hloubka vzorku běhounu, 

pneumatiky ................................ 298
Místo pro děti ............................... 116
Mlhová světla, viz Žárovky  

a světla ....................................... 344
Mobility System ........................... 303
Mobilní komunikace ve vozidle .. 285
Mobilní služba, viz Asistence při 

poruše ........................................ 357
Mobilní zařízení, správa ................ 82
Monitor, viz Ovládací displej ........ 55
Monitor tlaku, viz Monitor tlaku  

pneumatik .................................. 308
Monitor tlaku pneumatik TPM .... 308
Montáž dětských sedaček .......... 117
Motor ............................................. 381
Motor, automatická funkce  

start-stop .................................... 146
Motorový olej ....................... 328, 384
Motorový prostor ......................... 324
Multifunkční volant, tlačítka ......... 46
Mycí systém ................................. 370
Myčka vozidel ...................... 369, 370
Mytí vozidla .................................. 369

 N 

Naftový filtr částic, viz Filtr částic 
výfukových plynů ...................... 284

Náhrada LED diod, viz Žárovky  
a světla ....................................... 344

Náhrada světel, viz Žárovky  
a světla ....................................... 344

Náhrada žárovek, viz Žárovky  
a světla ............................... 344, 347

Náhradní kolo, viz Rezervní kolo ..322
Náklad ........................................... 277
Nakládání do zavazadlového  

prostoru, viz Uložení a zajištění 
přepravovaného nákladu .......... 277

Náledí, viz Venkovní  
teplota - výstraha ...................... 169

Nářadí ........................................... 343
Nastavení, zamykání/odemykání .. 96
Nastavení na ovládacím displeji .. 67
Nastavení odpružení, viz Spínač 

režimu Sport .............................. 161
Nastavení pneumatik................... 309
Nastavení zamykání ...................... 96
Nastavitelný rychlostní limit, viz 

Manuální omezovač rychlosti .. 233
Nejmenší průměr zatáčení .......... 379
Nejvyšší dovolená rychlost,  

zobrazení, viz Informace o nejvyšší 
dovolené rychlosti .................... 173

Nezatížená hmotnost ................... 380
NORMAL, viz Spínač režimu  

Sport ........................................... 161
Nouzové odemknutí, zablokování 

převodovky ................................ 159
Nouzové služby, viz Asistence při 

poruše ........................................ 357
Nouzové startování, viz Asistence 

při startování ............................. 364
Nouzové startování, viz VSC ...... 229
Nouzové uvolnění, dvířka palivové 

nádrže. ........................................ 295
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Nová kola a pneumatiky.............. 300
Nožní brzda .................................. 287
Nylonové lano pro startování  

roztažením/tažení ...................... 367

 O 

Obecná nastavení .......................... 67
Obecné informace o jízdě ........... 283
Objektivy kamer, péče ................. 375
Obložení střechy............................ 49
Obrazovka, viz Ovládací displej ... 55
Obrysová světla ........................... 186
Odemknutí, automatické ............... 97
Odemknutí dvířek palivové nádrže 

manuálně ................................... 295
Odemknutí pomocí dálkového  

ovládání ........................................ 84
Odemykací tlačítko, Automatická 

převodovka ................................ 155
Odemykání, viz Otevírání  

a zavírání ...................................... 83
Odkládací schránka..................... 275
Odstranění závad pneumatik  

s defektem ................................. 302
Odtažení ....................................... 366
Ochrana boku bez Surround  

View ............................................ 252
Ochrana dat, nastavení ................. 71
Ochrana chodců, aktivní ............. 204
Ochrana proti oslnění, viz Sluneční 

clona ........................................... 271
Ochranná funkce, okna, viz  

Mechanismus proti sevření ...... 100
Oka, viz Vázací oka v zavazadlovém 

prostoru ..................................... 278
Oko pro tažení .............................. 368
Oktanové číslo, viz Třída  

benzínu ....................................... 327
Olej ................................................ 328
Olej diferenciálu........................... 384
Omezovač rychlosti, manuální ... 233

Opěradlo, sedadla ....................... 102
Opětovné použití, recyklace ....... 336
Osobní profil, viz Profily řidičů .... 72
Osvětlení ...................................... 185
Osvětlení displeje, viz Osvětlení 

přístrojů ...................................... 191
Osvětlení přístrojů ....................... 191
Osvětlení registrační značky, viz 

Žárovky a světla ........................ 344
Otáčkoměr .................................... 168
Otevírání a zavírání........................ 83
Ovládací displej ............................. 55
Ovládací displej, nastavení........... 67
Ovládací menu, viz Toyota Supra 

Command ..................................... 53
Ovladač........................................... 56
Ovládání pomocí dotykové  

obrazovky .................................... 61
Ovládání použitím ovladače ......... 58
Ovládání světel, automatické ..... 185
Označení doporučených  

pneumatik .................................. 300
Označení pneumatik run-flat ...... 302
Označení překážky,  

zpětná kamera ........................... 256
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 P 

Pádla řazení na volantu............... 155
Palivo ............................................ 326
Palivo, objem nádrže ................... 381
Palivoměr ..................................... 168
Palubní diagnostika OBD ............ 336
Palubní monitor, viz Ovládací  

displej ........................................... 55
Palubní sada nářadí..................... 343
Parkovací brzda ........................... 149
Parkovací senzory ....................... 249
Parkovací senzory s funkcí  

nouzového brzdění, viz Funkce 
nouzového brzdění.................... 252

Parkovací světla .......................... 186
Pásy, viz Bezpečnostní pásy ...... 105
Péče, projekční displej ................ 376
Péče, viz Umývání vozidla .......... 369
Péče, vozidlo ................................ 371
Péče o bezpečnost dětí ............... 116
Péče o děti.................................... 116
Péče o displeje, obrazovky ......... 376
Péče o kůži ................................... 373
Péče o potahové látky ................. 373
Péče o vozidlo.............................. 371
Plastové části, péče .................... 374
Plnicí hrdlo motorového oleje .... 329
Plnicí hrdlo oleje .......................... 329
Plnicí hrdlo pro motorový olej .... 329
Pneumatiky

Rozměry .................................... 383
Pneumatiky a kola ....................... 296
Pneumatiky run-flat ..................... 302
Pneumatiky s vlastnostmi pro případ 

nouze .......................................... 302
POB palubní diagnostika ............ 336
Podlahové rohože, péče ............. 375
Podstata ovládání Toyota Supra 

Command ..................................... 53
Pohotovostní stav, klidový stav  

a stav připravenosti k jízdě ........ 50

Pochromované povrchy, péče .... 374
Pojistky ......................................... 348
Pojistné šrouby kola ................... 318
Pokračování v jízdě s defektní  

pneumatikou .............................. 315
Poloha vozidla, určení polohy  

vozidla .......................................... 69
Pomoc při parkování, viz Parkovací 

senzory ....................................... 249
Pomoc při rozjezdu, viz Asistent 

rozjezdu do kopce ..................... 229
Porovnávání záznamů, navigace .. 54
Porucha, dálkové ovládání ........... 88
Porucha, pomoc .......................... 356
Porucha vozidla, viz Výstražná  

světla .......................................... 356
Poškození, pneumatiky ............... 299
Poškození pneumatiky ................ 299
Potvrzovací signály vozidla .......... 97
Použití, zamýšlené........................... 6
Poznámky ......................................... 4
Požadavky na údržbu, viz CBS  

Condition Based Service .......... 334
Požadovaná rychlost, viz Adaptivní 

tempomat ................................... 238
Práce v motorovém prostoru ..... 325
Pravostranný provoz, nastavení 

světel .......................................... 190
Princip stejných slov, viz  

Porovnávání záznamů ................ 54
Profily, viz Profily řidičů ................ 72
Profily řidičů................................... 72
Program AUTO, automatická  

klimatizace ................................. 265
Projekční displej .......................... 182
Projekční displej, péče ................ 376
Projekční displej, viz Funkce  

paměti ......................................... 114
Projekční displej,standardní  

pohled ........................................ 182
Prostory ve dveřích ..................... 276
Protektorované pneumatiky ....... 301
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Protiblokovací brzdový systém,  
ABS ............................................. 228

Průměr zatáčení ........................... 379
Předcházení falešným alarmům ... 99
Předcházení kolizi zezadu .......... 224
Předkolizní systém ...................... 207
Předkolizní systém (pro chodce  

a cyklisty) ................................... 212
Přední opěrky hlavy .....................111
Přední podpěry krku, viz Opěrky 

hlavy ............................................111
Přední sedadla ............................. 102
Přední světla, viz Žárovky  

a světla ....................................... 344
Přehřívání motoru, viz Teplota  

chladicí kapaliny ....................... 169
Přeřazení, Automatická  

převodovka ................................ 155
Převodovka, viz Automatická  

převodovka ................................ 155
Přídavná nádržka chladicí kapaliny, 

Objem ......................................... 384
Připojení, Screen Mirroring .......... 81
Připojení Bluetooth ....................... 77
Připojení diagnostiky .................. 336
Připojení USB ................................. 79
Připojovací místa, asistence  

při startování ............................. 365
Připoutání bezpečnostními pásy,  

viz Bezpečnostní pásy .............. 105
Přípravky péče o vozidlo ............ 371
Přírodní čistič, kola z lehkých  

slitin ............................................ 374
Příslušenství a součásti.................. 7
Přístrojová deska......................... 162
Přizpůsobení nastavení, viz Spínač 

režimu Sport .............................. 161

 R 

Rádiové dálkové ovládání, viz  
Dálkové ovládání ......................... 83

Rady pro jízdu .............................. 283
Recyklace ..................................... 336
Resetování, monitor tlaku pneumatik 

TPM. ............................................ 311
Rezervní kolo ............................... 322
Režim trakce ................................ 231
RON, třída benzínu ...................... 327
Rozměry ....................................... 379
Rozvor, vozidlo ............................ 379
RSC Runflat System Component,  

viz Pneumatiky run-flat ............. 302
Ruční brzda, viz Parkovací brzda ..149

 Ř 

Řídicí systémy, stabilita jízdy ..... 228
Řízení stability vozidla VSC ........ 229
Řízení trakce ................................ 231
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 S 

Sada na opravu pneumatik,  
viz Mobility System ................... 303

Screen Mirroring, připojení ........... 81
Sedadla, přední ............................ 102
Sedadlo, viz Funkce paměti........ 114
Senzor alarmu náklonu ................. 99
Senzory, péče ............................... 375
Servisní požadavky ..................... 169
Servisní požadavky, viz CBS  

Condition Based Service .......... 334
Seřízení světlometů ..................... 190
Seznam všech hlášení .................. 70
Signalizace poruchy, viz Hlášení 

vozidla ........................................ 163
Signální klakson, klakson ............. 46
Signály odemknutí, viz Potvrzovací 

signály vozidla ............................. 97
Síť, zavazadlový prostor ............. 279
Skladování, pneumatiky.............. 301
Sklo světlometů ........................... 344
Sklopení zrcátka spolujezdce 

vpředu, viz Automatická parkovací 
funkce ......................................... 112

Sledování pozornosti řidiče ........ 226
Sluneční clona ............................. 271
Služba, viz Asistence při poruše ..357
Směrová světla, náhrada žárovek, 

viz Žárovky a světla .................. 344
Směrové světlo, indikátor ........... 167
Sněhové řetězy ............................ 308
SOS tlačítko, viz Automatické  

tísňové volání ............................ 358
Součásti a příslušenství ................. 7
Speciální vybavení - viz Vybavení 

vozidla ............................................ 4
Spínač airbagů, viz Spínač airbagů 

spolujezdce vpředu ................... 203
Spínač airbagů spolujezdce  

vpředu ........................................ 203
Spínač dynamiky jízdy, viz Spínač 

režimu Sport .............................. 161

Spínač na přístrojové desce, viz 
Systém stěračů .......................... 152

Spínač režimu Sport ............ 155, 161
Spínač světel................................ 185
Spínače, viz Oblast řízení ............. 46
Spínače elektricky ovládaných  

oken ............................................ 100
SPORT, viz Spínač režimu Sport...161
Sportovní odpružení, viz Adaptivní 

variabilní odpružení .................. 261
Sportovní režim, Automatická  

převodovka ................................ 155
Sportovní zobrazení .................... 180
Standardní pohled, Projekční  

displej ......................................... 182
Standardní vybavení - viz Vybavení 

vozidla ............................................ 4
Start/stop tlačítko ........................ 146
Startovací připojovací místa....... 365
Startování motoru, asistence při 

startování ................................... 364
Startování roztažením ................. 366
Stáří pneumatik............................ 299
Stav, vozidlo ................................. 181
Stav na ovládacím displeji,  

pneumatiky ................................ 310
Stav připravenosti k jízdě, klidový 

stav a pohotovostní stav ............ 50
Stav Příručky pro uživatele......... 5, 5
Stav vozidla .................................. 181
Stavové informace, Toyota Supra 

Command ..................................... 54
Stěrače, viz Systém stěračů ....... 152
Stěrače, vyklopená poloha ......... 154
Stěrače čelního skla, viz Systém 

stěračů ....................................... 152
Střední konzola .............................. 48
Světla ............................................ 185
Světla pro denní svícení ............. 187
Světlomety, péče ......................... 371
Světlomety, viz Žárovky a světla ..344
Symboly a zobrazení ....................... 4
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Systém alarmu ............................... 98
Systém centrálního zamykání ...... 90
Systém chlazení........................... 331
Systém ostřikovačů čelního skla,  

viz Systém stěračů .................... 152
Systém ostřikovačů světlometů,  

viz Systém stěračů .................... 152
Systém ovládání hlasem ............... 64
Systém Smart Key ......................... 91
Systém stěračů ............................ 152
Systém údržby ............................. 334
Systémy řízení stability ............... 228
Systémy řízení stability vozidla.. 228

 Š 

Šířka, vozidlo ............................... 379
Šířka opěradla .............................. 105
Šroubovák, viz Palubní sada  

nářadí ......................................... 343

 T 

Tankování ..................................... 295
Tažení, viz Startování roztažením  

a tažení ....................................... 366
Tažná tyč ...................................... 367
Tažné lano .................................... 367
Tažné oko ..................................... 368
Tažný hák přívěsu, zpětná  

kamera ........................................ 256
Technické údaje ........................... 379
Technické změny - viz Vaše  

bezpečnost .................................... 6
Telefonní hovor ............................ 221
Tempomat, aktivní se Stop & Go 

ACC ............................................ 238
Tempomat, viz Adaptivní  

tempomat ................................... 238
Tempomat, viz Tempomat ........... 235
Tempomat bez ovládání vzdálenosti, 

viz Tempomat ............................. 235

Tempomat s ovládáním vzdálenosti, 
viz Adaptivní tempomat ............ 238

Teplota, automatická klimatizace ..264
Teplota, motorový olej ................ 169
Teplota chladicí kapaliny ............ 169
Teplota motorového oleje ... 169, 171
Textové hlášení, doplňkové ........ 164
Těsnicí přípravek, viz Mobility  

System ....................................... 303
Těsnicí přípravek pneumatik,  

viz Mobility System ................... 303
Tlačítka na volantu ........................ 46
Tlačítka oblíbených, Toyota Supra 

Command ..................................... 64
Tlačítka přímé volby, viz Tlačítka 

oblíbených ................................... 64
Tlačítko, start/stop....................... 146
Tlačítko A/C, viz Funkce  

ochlazování ................................ 264
Tlačítko LIM, viz Manuální omezovač 

rychlosti ..................................... 233
Tlačítko RES CNCL, viz Adaptivní 

tempomat ................................... 238
Tlačítko RES CNCL,  

viz Tempomat ............................. 235
Tlačítko SOS, viz Automatické  

tísňové volání ............................ 358
Tlak, pneumatiky ......................... 296
Tlak huštění pneumatik............... 296

Údaje o údržbě .......................... 383
Tlak vzduchu, pneumatiky .......... 296
Tlumené světlomety .................... 186
Tlumení světlometů, viz Automatická 

dálková světla ............................ 188
Toyota Supra Command ............... 53
Toyota Supra Safety .................... 206
TPM Monitor tlaku pneumatik .... 308
TRACTION, dynamický styl jízdy ..231
Trojitá signalizace odbočení....... 151
Trysky ostřikovačů, okna............ 154
Trysky ostřikovačů čelního skla ...154
Třída benzínu ............................... 327
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Třídy motorového oleje pro  
doplnění ..................................... 330

Třídy oleje pro doplnění, motor .. 330
Turistická funkce, viz Levostranný/

pravostranný provoz ................. 190
Tvar opěradla, viz Bederní  

podpěra ...................................... 105
Tyč pro startování roztažením/ 

tažení .......................................... 367

 U 

Údaje, technické .......................... 379
Údaje, viz Vymazání osobních  

údajů ............................................. 71
Údržba .......................................... 334

Plánovaná údržba ..................... 337
Údržba, viz Servisní požadavky .. 169
Úhel opěradla ............................... 104
Úchyty dětské sedačky, ISOFIX .. 121
Ukládání, viz Uložení vozidla ...... 376
Uložení, vozidlo ........................... 376
Uložení a zajištění přepravovaného 

nákladu ....................................... 277
Uložení těžkého přepravovaného 

nákladu ....................................... 277
Uložení vozidla ............................. 376
Úložné prostory ........................... 275
Umývání, vozidlo ......................... 369
Upevnění tažného oka,  

viz Tažné oko ............................. 368
Upínací řemen, viz Vázací oka  

v zavazadlovém prostoru ......... 278
Upozornění na dopravu  

za vozem .................................... 258
Upozornění na poruchu,  

viz Hlášení vozidla .................... 163
Určení polohy, poloha vozidla ...... 69
Určení polohy GPS,  

poloha vozidla ............................. 69
Úspora energie, viz Indikátor  

zařazené polohy ........................ 170

Úspora paliva ............................... 289
Uvítací osvětlení při odemknutí ... 84
Uvítací světla................................ 187
Uzávěr palivové nádrže ............... 295

 V 

Varování před kolizí zezadu,  
viz Předcházení kolizi zezadu .. 224

Varování při opouštění jízdního 
pruhu .......................................... 216

Vaše bezpečnost.............................. 6
Vázací oka v zavazadlovém  

prostoru ..................................... 278
Vázací popruhy, viz Vázací oka  

v zavazadlovém prostoru ......... 278
Velikosti, viz Rozměry ................. 379
Venkovní teplota .......................... 169
Ventilátor, doběh, viz Filtr částic 

výfukových plynů ...................... 284
Ventilátor chladiče, viz Filtr částic 

výfukových plynů ...................... 284
Větrání .......................................... 267
Víko kufru, viz Víko zavazadlového 

prostoru ....................................... 95
Víko zavazadlového prostoru ....... 95
Víko zavazadlového prostoru,  

nouzové uvolnění ........................ 96
Víko zavazadlového prostoru  

pomocí dálkového ovládání ....... 86
VIN, viz Identifikační číslo vozidla ..21
Vlastnosti pro případ nouze,  

pneumatiky ................................ 302
Vlhkost v světlometech, viz Sklo 

světlometů ................................. 344
Vnější osvětlení při odemknutí..... 84
Vnější světla při zamknutém  

vozidle .......................................... 86
Vnější zrcátka................................111
Vnější zrcátka, automatické  

ztmavení ..................................... 112
Vnější zrcátka, porucha .............. 112
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Vnější zrcátko, automatická  
parkovací funkce ....................... 112

Vniknutí vody ............................... 286
Vnitřní lampička ........................... 191
Vnitřní lampička při odemknutí .... 84
Vnitřní lampička při zamknutém  

vozidle .......................................... 86
Voda, viz Kondenzace při  

zaparkování vozidla .................. 288
Voda na vozovkách ..................... 286
Volant, seřízení ............................ 113
Volant, tlačítka ............................... 46
Volant, viz Funkce paměti ........... 114
Volicí páka, Automatická  

převodovka ................................ 155
Vozidlo, záběh .............................. 282
VSC Řízení stability vozidla ........ 229
Vybavení vozidla .............................. 4
Výběrový seznam na přístrojové 

desce .......................................... 177
Výfuk, viz Výfukový systém........ 283
Výfukový systém ......................... 283
Vyhřívání sedadel ........................ 115
Vyklopená poloha stěračů čelního 

skla ............................................. 154
Vymazání osobních údajů ............ 71
Výměna baterie, dálkové ovládání 

vozidla .......................................... 87
Výměna kol/pneumatik................ 300
Výměna kola................................. 317
Výměna kola, viz Rezervní kolo .. 322
Výměna lišt stěrače ..................... 343
Výměna motorového oleje .......... 331
Výměna pneumatiky .................... 300
Výměna součásti ......................... 343
Výměna žárovek, viz Žárovky  

a světla ....................................... 344
Výměnné součásti ....................... 343
Výpadek napájení ........................ 347
Vysoušení vzduchu, viz Funkce 

ochlazování ................................ 264

Výstraha námrazy, viz Venkovní  
teplota - výstraha ...................... 169

Výstraha před čelním nárazem  
s funkcí brzdění ve městě ........ 207

Výstraha před křižovatkou,  
viz Předkolizní systém .............. 207

Výstraha vzdálenosti, viz Parkovací 
senzory ....................................... 249

Výstražná hlášení, viz Hlášení  
vozidla ........................................ 163

Výstražná kontrolka defektu,  
TPM. ............................................ 312

Výstražná kontrolka ve vnějším 
zrcátku, viz Funkce RCTA  
(Upozornění na dopravu  
za vozem) ................................... 258

Výstražná světla .......................... 356
Výstražné kontrolky a indikátory,  

viz Hlášení vozidla .................... 163
Výstražný trojúhelník .................. 356
Výstupy, viz Větrání ..................... 267
Výstupy vzduchu, viz Větrání ..... 267
Výška, vozidlo .............................. 379
Vyvolání seřízení sedadel ............. 97
Vyvolání seřízení volantu .............. 97
Vyvolání seřízení zrcátek .............. 97
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 Z 

Zabezpečení, šrouby kola ........... 318
Zabezpečovací systém, viz Pojistné 

šrouby kola ................................ 318
Zabezpečovací systém, viz Systém 

alarmu .......................................... 98
Zabezpečovací systém, zamykání ..85
Záběh brzdových destiček,  

viz Brzdový systém ................... 283
Záběh brzdových kotoučů,  

viz Brzdový systém ................... 283
Záběh vozidla ............................... 282
Zablokování převodovky, odemknutí 

elektronicky ............................... 159
Zadávání písmen a čísel ............... 59
Zadní čelo, viz Víko zavazadlového 

prostoru ....................................... 95
Zadní mlhové světlo .................... 190
Zadní mlhové světlo, viz Žárovky  

a světla ....................................... 344
Zadní světla, viz Žárovky  

a světla ....................................... 344
Zádržné systémy pro děti,  

viz Péče o bezpečnost dětí ....... 116
Zajištění přepravovaného  

nákladu ....................................... 277
Zákaz předjíždění, informace ..... 173
Zamknutí, automatické.................. 97
Zamknutí pomocí dálkového  

ovládání ........................................ 85
Zamykání, nastavení ..................... 96
Zamykání, viz Otevírání a zavírání ..83
Zamýšlené použití ........................... 6
Zapnutí funkce zpožděného zhasnutí 

světlometů ................................... 87
Záruka ............................................... 6
Zařízení, správa ............................. 82
Zásuvka pro palubní diagnostiku 

OBD ............................................ 336
Zásuvka USB, umístění  

ve vozidle ................................... 272

Zásuvky, připojení elektrických  
spotřebičů, viz Zásuvky ............ 271

Zatáčecí oblouky, zpětná kamera ..256
Zatáčecí světlo ............................. 188
Zatížení náprav, hmotnost .......... 380
Zatížení střechy ........................... 380
Zavazadlový prostor.................... 277
Zavazadlový prostor,  

nouzové uvolnění ........................ 96
Závodní dráha, jízda .................... 288
Zazimování, viz Uložení vozidla .. 376
Zimní pneumatiky ........................ 301
Zimní pneumatiky, běhoun ......... 298
Změny, technika - viz Vaše  

bezpečnost .................................... 6
Značky pneumatik, doporučené ...300
Zobrazení ...................................... 162
Zobrazení a symboly ....................... 4
Zobrazení chyby, viz Hlášení  

vozidla ........................................ 163
Zobrazení intervalu, viz Servisní 

požadavky .................................. 169
Zobrazení krouticího momentu,  

viz Sportovní zobrazení ............ 180
Zobrazení na čelním skle,  

viz Projekční displej .................. 182
Zobrazení palivové nádrže.......... 168
Zobrazení seznamu zařízení ......... 82
Zobrazení teploty, viz Venkovní  

teplota ........................................ 169
Zobrazení výkonu, viz Sportovní 

zobrazení .................................... 180
Zpětná kamera, bez Surround  

View ............................................ 254
Zpětné zrcátko, automatické  

ztmavení ..................................... 113
Zrcátko, kosmetické .................... 271
Zrcátko, viz Funkce paměti......... 114
Zrcátko spolujezdce vpředu,  

sklopení, viz Automatická  
parkovací funkce ....................... 112

Ztmavení zpětného zrcátka......... 113
Ztmavovací vnější zrcátka .......... 112
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 Ž 

Žárovky a světla........................... 344
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