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1-1.BEMÆRK

Du finder lettest oplysninger om et 
emne eller en funktion ved at slå op 
i det alfabetiske indeks.

Der tages forbehold for trykfejl.

Du kan få svar på yderligere 
spørgsmål hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk.

De handlinger, der skal udføres, er 
vist i en nummereret liste. Den an-
givne rækkefølge skal overholdes.

1 Første handling.

2 Anden handling.

Bemærk

Om instruktionsbogen

Sådan finder du 
oplysningerne

Her kan du også få 
oplysninger

Hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fagfolk

Symboler og skærme

Symboler anvendt i 
instruktionsbogen

Symbol Betydning

Sikkerhedsforanstaltnin-
ger, der skal følges, for at 
undgå risiko for person-

skade på dig selv eller an-
dre samt alvorlige skader 

på bilen.

Handlinger, som bidrager 
til at beskytte miljøet.

"..."
Tekster til valg af funktio-
ner på en skærm i bilen.

›...‹
Kommandoer til stemme-

styringssystemet.

››...‹‹
Svar fra stemmestyrings-

systemet.

Angiver drifts- eller 
arbejdsprocedurer. 

Følg trinnene i numerisk 
rækkefølge.

Handlinger
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 Dette symbol på en bilkompo-
nent angiver, at der findes flere op-
lysninger om komponenten i instruk-
tionsbogen.

Instruktionsbogen beskriver alle mo-
deller, alt standardudstyr og alt ud-
styr, der er tilgængeligt i landet, 
samt specialudstyr til modelserien. 
Derfor kan denne instruktionsbog in-
deholde beskrivelser og illustratio-
ner af udstyr og funktioner, der ikke 
findes i din bil, fx på grund af det 
valgte specialudstyr eller den lande-
specifikke variant.

Dette gælder også sikkerhedsrele-
vante funktioner og systemer.

Sørg for, altid at overholde gælden-
de relevante love og regler, når du 
bruger de pågældende funktioner og 
systemer.

Hvis visse typer udstyr og nogle mo-
deller ikke er beskrevet i instrukti-
onsbogen, henvises til den medføl-
gende supplerende instruktionsbog.

I højrestyrede biler er nogle betje-
ningsknapper placeret andre steder 
end vist på illustrationerne.

Bilens produktionsdato er angivet 
nederst på dørstolpen i førersiden.

Produktionsdatoen defineres som 
den kalendermåned og det kalen-
derår, hvor bilens karosseri og 
kraftoverførende komponenter er 
samlet, og bilen køres eller flyttes 
af produktionslinjen.

Løbende udvikling sikrer, at bilen 
har et højt sikkerheds- og kvalitets-
niveau. I sjældne tilfælde kan din bil 
derfor afvige fra oplysningerne i in-
struktionsbogen.

Husk følgende, når du læser denne 
instruktionsbog: For at sikre at vo-
res biler hele tiden følger de høje-
ste standarder for kvalitet og sikker-
hed, følger vil en politik, der sikrer 
en kontinuerlig, løbende udvikling. 
Eftersom ændringer i designet på 
både biler og tilbehør kan indføres 
når som helst, kan udstyret i din bil 
afvige fra beskrivelserne i denne in-
struktionsbog. Af den grund kan vi 
heller ikke garantere, at alle beskri-
velser er fuldstændig nøjagtige.

Symbol på dele og enheder

Bilens udstyr

Produktionsdato

Instruktionsbogens status

Generelt

Gælder for Australien/New 
Zealand: generelt
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Vi beder dig derfor have forståelse 
for, at producenten af din bil ikke 
godkender juridiske krav baseret på 
afvigelser mellem data, illustratio-
ner og beskrivelser i denne instruk-
tionsbog og udstyret i din bil. Be-
mærk også, at noget af det ekstra-
udstyr, der er beskrevet i denne in-
struktionsbog, ikke kan fås til mo-
deller solgt i Australien på grund af 
begrænsninger fastsat i Australian 
Design Rules og andre krav.

Hvis du ønsker flere oplysninger, er 
du velkommen til at kontakte en 
Toyota-forhandler.

Overhold følgende, når du bruger 
bilen:
• Instruktionsbogen.
• Informationer på bilen. Mærka-

ter må ikke fjernes.
• Bilens tekniske data.
• De gældende love og sikker-

hedsstandarder i det land, hvor 
bilen bruges.

• Bilens dokumenter og juridiske 
dokumenter.

Teknisk set er bilen designet til de 
driftsforhold og godkendelseskrav, 
der er gældende i det land, hvor bi-
len blev leveret første gang – ho-
mologation. Hvis bilen skal bruges i 

et andet land, kan det være nød-
vendigt først at tilpasse den til 
eventuelle afvigende driftsforhold 
og godkendelseskrav. Hvis bilen 
ikke overholder kravene til homolo-
gation i et bestemt land, kan du 
ikke påberåbe dig bilens garanti i 
det pågældende land. Garantien 
kan desuden bortfalde, hvis bilens 
net er modificeret, fx ved brug af 
styreenheder, hardware eller soft-
ware, der er klassificeret som ueg-
net af bilens producent. Du kan få 
yderligere oplysninger hos en auto-
riseret Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificerede fagfolk.

Den avancerede teknologi, der er 
anvendt i bilen, fx avancerede ma-
terialer og elektronik med høj ydel-
se, kræver korrekt vedligeholdelse 
og reparation.

Producenten af bilen anbefaler der-
for, at det relevante arbejde udføres 
af Toyota. Hvis du vælger at benyt-
te et andet specialværksted, anbe-

Din sikkerhed

Korrekt brug

Garanti

Vedligeholdelse og 
reparation

ADVARSEL

Ved forkert udført arbejde på bilens 
lak er der risiko for fejl i radarsenso-
rerne, hvilket kan medføre en sikker-
hedsrisiko. Der er risiko for ulykker el-
ler tingsskade. På biler med radar-
sensorer skal lakarbejde eller -repara-
tioner på kofangerne altid udføres hos 
en autoriseret Toyota-forhandler/-re-
paratør eller andre kvalificerede fag-
folk.
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faler Toyota, at du vælger et værk-
sted, der udfører vedligeholdelse- 
og reparationsarbejde i henhold til 
Toyotas specifikationer og anven-
der korrekt uddannet personale. I 
denne instruktionsbog betegnes 
denne type værksteder som "andre 
kvalificerede fagfolk".

Hvis denne type arbejde, fx vedli-
geholdelse og reparation, ikke ud-
føres af fagfolk, er der risiko for føl-
geskader, hvilket medfører en sik-
kerhedsrisiko.

Ved forkert udført arbejde på bilens 
lak er der risiko for fejl i komponen-
ter, fx radarsensorerne, hvilket kan 
medføre en sikkerhedsrisiko.

Toyota anbefaler brug af dele og til-
behør, der er specifikt godkendt til 
formålet af Toyota.

Vi anbefaler, at du spørger Toyota 
til råds vedrørende originale Toyo-
ta-dele og originalt Toyota-tilbehør, 
andre produkter godkendt af Toyota 
samt ekspertrådgivning om alle re-
laterede spørgsmål.

Toyota har kontrolleret, at disse pro-
dukter er sikre ved brug i Toyota-biler 
samt egnede til brug i disse.

Toyota påtager sig produktansvar 
for originale Toyota-dele og originalt 
Toyota-tilbehør. Toyota påtager sig 
intet ansvar for dele eller tilbehør af 
nogen art, som ikke er godkendt af 
Toyota.

Det er ikke muligt for Toyota at vur-
dere hvert enkelt produkt af anden 
oprindelse for egnethed i Toyota-bi-
ler uden en sikkerhedsrisiko. Lige-
ledes kan egnetheden ikke garan-
teres, hvis der er udstedt en officiel 
godkendelse i et specifikt land. De 
test, der gennemføres i forbindelse 
med disse tilladelser, kan ikke altid 
omfatte alle driftsbetingelser for 
Toyota-biler, og nogle af dem er så-
ledes utilstrækkelige.

Inden for rammerne af direktiver og 
lovgivning vedrørende databeskyt-
telse er producenten af bilen an-
svarlig for behandlingen af person-
data, som indsamles, når bilen bru-
ges, eller via websider, kundesup-
port, onlinetjenester samt markeds-
føringsaktiviteter.

Dele og tilbehør

EAC-godkendelse til den 
Eurasiske Økonomiske 
Union

Bildata og databeskyttelse

Ansvar og rettigheder

Ansvar for data
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Hver bil har et unikt stelnummer. 
Afhængig af landet kan bilens ejer 
identificeres ved hjælp af bilens 
stelnummer, nummerpladen og de 
relevante myndigheder. Der findes 
andre metoder til sporing af data 
indsamlet i bilen tilbage til føreren 
eller bilens ejer, fx via den benytte-
de Toyota Supra Connect-konto.

I henhold til gældende databeskyt-
telseslovgivning har brugere af bi-
len visse rettigheder, som de kan 
håndhæve over for producenten af 
bilen eller virksomheder, der ind-
samler eller behandler deres per-
sondata.

Brugere af bilen har fri og udstrakt 
ret til information fra organisationer, 
der gemmer deres persondata.

Eksempler på sådanne organisatio-
ner:
• Producenten af bilen
• En autoriseret Toyota-forhand-

ler/-reparatør
• Andre kvalificerede fagfolk

Bilens brugere kan få oplyst de per-
sondata, der er gemt, hvad de bru-
ges til, og hvor de stammer fra. Do-
kumentation for ejerskab eller brug 
af bilen er påkrævet for at få udle-
veret oplysningerne.

Retten til at se data gælder også 
oplysninger om data, der er over-
ført til andre virksomheder eller or-
ganisationer.

Vi henviser til bilproducentens 
hjemmeside for oplysninger om den 
gældende persondatapolitik. Denne 
persondatapolitik indeholder oplys-
ninger om retten til at få data slettet 
eller rettet. Bilproducentens hjem-
meside angiver også kontaktoplys-
ninger samt oplysninger om data-
beskyttelsesrådgiveren.

Bilens ejer kan få data lagret i bilen 
udlæst hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk, eventuelt mod 
betaling af et gebyr.

Det lovpligtige on-board-diagnose-
stik i bilen bruges til udlæsning af 
bilens data.

Indsamling af persondata kan være 
nødvendigt, for at producenten af 
bilen kan opfylde sine forpligtelser 
over for kunden eller lovgivende 
myndigheder eller levere produkter 
og service i høj kvalitet.

Det omfatter fx:
• Opfyldelse af kontraktlige forplig-

telser vedrørende salg og repa-
ration af samt service på biler, for 
eksempel salgsprocesser, ser-
viceydelser.

Personlig identifikation

Databeskyttelseslovgivning

Databehandling
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• Opfyldelse af kontraktlige forplig-
telser vedrørende levering af digi-
tale tjenester vedrørende bilen, fx 
Toyota Supra Connect.

• Sikring af produktkvalitet, forsk-
ning og udvikling til nye produkter 
samt optimering af serviceproces-
ser.

• Gennemførelse af salgs-, service- 
og administrationsprocesser, her-
under afdelinger og nationale 
salgsselskaber.

• Kundesupport, fx behandling af 
kontrakter.

• Reklamekommunikation og mar-
kedsresearch baseret på person-
ligt samtykke.

• Opfyldelse af juridiske forpligtel-
ser, fx oplysninger vedrørende 
tekniske kampagner.

• Behandling af garantireklamatio-
ner.

Afhængig af situationen kan følgen-
de personlige data blive indsamlet.

n Kontaktoplysninger

Navn, adresse, telefonnummer, 
e-mailadresse.

n Personlige data
• Personlige oplysninger opgivet 

af kunder, fx fødselsdato, uddan-
nelse, antal personer i husstan-
den eller stilling.

• Data til bekræftelse af identitet, 
fx kørekort.

n Aftaledata
• Kundenummer, aftalenummer, 

bestilte onlinetjenester.
• Gemte betalingsoplysninger, fx 

kreditkortnummer.

n Kreditvurdering
• Oplysninger om transaktioner.
• Oplysninger om bedrageri eller 

kriminalitet.

n Interesser

Oplysninger opgivet af kunden ved-
rørende interesseområder, fx pro-
duktpræferencer, fritidsinteresser og 
andre personlige præferencer.

n Brug af websider og 
kommunikation

• Oplysninger om, hvordan websi-
der bruges, og om meddelelser 
åbnes eller videresendes.

• Kontooplysninger vedrørende on-
linetjenester, kundeportaler og 
mulige kundeportaler.

n Transaktions- og interaktions-
data

Information om produkt- og service-
køb, interaktioner med kundeservice 
og deltagelse i markedsundersøgel-
ser.

n Brug af apps og tjenester fra 
producenten af bilen

Oplysninger om brug af apps på mo-
bile enheder samt onlinetjenester.

n Oplysninger om bilens 
funktioner og indstillinger

Oplysninger om funktioner og ind-
stillinger for bilen, fx ved brug af on-
linetjenester.

Dataindsamling

Datatyper, der indsamles
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n Sensordata og brugsdata 
vedrørende bilen

Data, der genereres og/eller be-
handles i bilen.
• Førerassistancesystemer: be-

handling af sensordata, som bru-
ges til at evaluere bilens omgivel-
ser eller førerens adfærd.

• Personlige indstillinger: indstillin-
ger gemt i bilens profil, fx sæde-
indstilling.

• Multimedier, navigation, fx desti-
nationer.

Personlige data kan blive indsamlet 
på følgende tidspunkter:
• Når kunden kontakter producen-

ten af bilen direkte, fx via websi-
den.

• Ved anmodning om oplysninger 
om produkter og serviceydelser 
eller direkte køb, fx via websider 
eller i apps.

• Når der foretages direkte køb, fx 
via websiden.

• Ved direkte køb af serviceydelser, 
fx onlinetjenester.

• Ved svar til kunden vedrørende 
direkte markedsføring, fx når der 
opgives personlige data.

• Ved brug af biler, produkter, ser-
viceydelser og digitale produkter, 
fx websider, apps.

• Ved overførsel af personlige data 
via en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk, forudsat at kravene 
til databeskyttelse overholdes.

• Ved levering af personlige data 
via godkendte adresseudbydere, 
forudsat at kravene til databeskyt-
telse er opfyldt.

• Ved udlæsning af bildata, herun-
der bilens stelnummer, i forbindel-
se med service og reparation.

Der er monteret et antal elektroniske 
styreenheder i bilen. Elektroniske 
styreenheder behandler data, som 
de fx modtager fra bilens sensorer, 
selv genererer eller udveksler med 
hinanden. Der kræves et stort antal 
styreenheder, for at bilen kan funge-
re sikkert eller yde assistance under 
kørslen. Det gælder fx førerassistan-
cesystemerne. Der er også styreen-
heder, som styrer komforten eller in-
fotainment-funktionerne.

Data lagret i bilen kan slettes når 
som helst. Disse data overføres kun 
til tredjeparter, hvis der anmodes ud-
trykkeligt om dette under brug af on-
linetjenester. Overførslen afhænger 
af de indstillinger, der vælges for 
brug af tjenesterne.

Ved overførsel af personlige data 
via en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk, forudsat at kravene til 
databeskyttelse overholdes.

Tidspunkt for dataindsamling

Data i bilen

Generelt

Sensordata
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Det omfatter fx:
• Statusrapporter for bilen og de 

enkelte komponenter, fx hjulha-
stighed, hjulenes periferihastig-
hed, nedbremsning, accelerati-
on i sideretningen, spændte sik-
kerhedsseler.

• Omgivende forhold, fx tempera-
tur, signaler fra regnsensoren.

Dataene behandles i bilen og er 
normalt transiente. De gemmes kun 
udover driftsperioden, hvis dette er 
nødvendigt i forbindelse med leve-
ring af serviceydelser, der er aftalt 
med kunden.

Elektroniske dele som fx styreenhe-
der og bilnøgler indeholder kompo-
nenter til lagring af tekniske infor-
mationer. Informationer om bilens 
tilstand, brug og slitage af dele, 
nødvendig vedligeholdelse, hæn-
delser eller fejl kan lagres midlerti-
digt eller permanent.

Disse informationer dokumenterer 
generelt tilstanden for en kompo-
nent, et modul, et system eller bi-
lens omgivelser, herunder:
• Driftstilstande for systemkompo-

nenter, fx påfyldningsniveau, 
dæktryk, batteristatus.

• Fejl og nedbrud i vigtige system-
komponenter, fx lygter og brem-
ser.

• Bilens reaktioner på bestemte 
køresituationer, fx udløsning af 
en airbag, aktivering af antiud-
skridningssystemerne.

• Informationer om hændelser, der 
har medført skade på bilen.

Disse data er nødvendige, for at 
styreenhederne kan udføre deres 
funktioner. De bruges også til at re-
gistrere og afhjælpe fejl og bidrager 
til at optimere bilens funktioner.

Størstedelen af disse data er transi-
ente og behandles kun i bilen. Kun 
en lille del af dataene lagres i hæn-
delses- og fejlhukommelser i forbin-
delse med visse omstændigheder.

Komfortfunktioner som fx indstilling 
af sæder, klima eller lys gør køretu-
ren endnu mere behagelig. De per-
sonlige indstillinger for disse funkti-
oner kan gemmes i en profil i bilen 
og hentes frem igen, fx hvis indstil-
lingerne er blevet ændret af en an-
den fører. Afhængig af bilens udstyr 
kan disse profiler lagres i bilprodu-
centens sikre datasystemer. Når fø-
reren skifter bil, kan profilerne blot 
overføres til en anden bil. 

De bilindstillinger, der er lagret i bi-
lens profil, kan ændres eller slettes 
når som helst.

Elektroniske komponenter

Personlige indstillinger
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Data kan også importeres i bilens 
underholdnings- og kommunikati-
onssystem, fx via en smartphone el-
ler en MP3-afspiller. De importerede 
data kan behandles i bilen, fx til at 
afspille brugerens favoritmusik.

Afhængig af bilens udstyr omfatter 
disse data følgende:
• Multimediedata som fx musik, 

film eller fotos til afspilning i et in-
tegreret multimediesystem.

• Adressebogsdata til brug sam-
men med et integreret håndfrit 
system eller et integreret naviga-
tionssystem.

• Destinationer: Afhængig af bi-
lens udstyr kan rutevejledning 
startes automatisk ved hjælp af 
destinationer, der er indlært i na-
vigationssystemet.

• Data om brug af internettjene-
ster.

Disse data kan lagres lokalt i bilen 
eller gemmes på en enhed, der er 
koblet til bilen, fx en smartphone, 
USB-enhed eller MP3-afspiller.

Når der skal udføres service, fx re-
paration, vedligeholdelsesservice, 
garantiarbejde og kvalitetssikring, 
kan disse tekniske informationer 
udlæses fra bilen sammen med bi-
lens stelnummer.

Elektroniske komponenter i bilen 
kan indeholde datalagringsmedier, 
som gemmer tekniske informatio-
ner vedrørende bilens tilstand, 
hændelser og fejl. Data til brug for 
servicearbejde behandles lokalt og 
slettes automatisk, når arbejdet er 
udført. Informationerne kan udlæ-
ses af en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvali-
ficerede fagfolk. Som en del af ser-
vice- og reparationsordrer udlæses 
data via on-board-diagnosestikket 
ved hjælp af særlige diagnostiksy-
stemer og overføres til producenten 
af bilen. Kunden har ret til at nægte 
udlæsning og videregivelse af data-
ene.

Bilens producent vedligeholder do-
kumentationen for den enkelte bil 
for at sikre, at der ydes optimal ser-
vice. Inden for lovgivningens ram-
mer kan denne dokumentation stil-
les til rådighed for uafhængige ope-
ratører, fx specialværksteder.

De uafhængige operatører må kun 
bruge disse data med henblik på 
udførelse af den pågældende ser-
vice- eller reparationsordre. Det for-
hindrer for eksempel unødig genta-
gelse af arbejde på bilen.

Multimedier og navigation

Servicedata

Generelt

Lagrede data

Optimering af serviceprocesser
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Dataene logger bilens tekniske til-
stand og hjælper til at finde fejl, 
overholde garantiforpligtelser og 
forbedre kvaliteten.

For at sikre produktkvaliteten og 
udviklingen af nye produkter kan 
data om brug af forskellige kompo-
nenter og systemer som fx lygter, 
bremser, ruder og display udlæ-
ses. Bilens producent bruger disse 
data til at optimere designet af kom-
ponenter og systemer. Dataanaly-
sen danner desuden grundlag for 
tekniske kampagner og lovpligtige 
tilbagekaldelser.

Desuden skal producenten overhol-
de forpligtelser vedrørende produkt-
overvågning i henhold til produkt-
ansvarslovgivningen. For at kunne 
opfylde disse forpligtelser skal bilens 
producent bruge tekniske data fra 
bilen.

Data fra bilen kan også bruges til at 
kontrollere garantireklamationer. 
Hvis der stilles krav vedrørende 
goodwill eller garantireklamationer, 
overføres de udlæste data til produ-
centen af bilen, så reklamationen 
kan håndteres med det samme.

Fejl- og hændelseshukommelser i 
bilen kan nulstilles, når en autorise-
ret Toyota-forhandler/-reparatør el-
ler andre kvalificerede fagfolk udfø-
rer reparation eller service.

Overførsel af data til producenten 
af bilen med henblik på sikring af 
produktkvalitet eller optimering af 
serviceprocesser kan forhindres på 
anmodning.

I henhold til gældende lovgivning er 
producenten af bilen forpligtet til at 
overgive eventuelle lagrede data til 
myndighederne. Data overgives i 
det krævede omfang og på indivi-
duel basis fra sag til sag, fx i forbin-
delse med efterforskning af krimi-
nalitet.

I henhold til gældende lovgivning 
har myndigheder også ret til selv at 
udlæse data fra bilen i de enkelte 
sager. Dette kan omfatte udlæsning 
af data fra airbaggens styreenhed 
med henblik på at afklare omstæn-
dighederne omkring fx en ulykke.

Afhængig af bilens udstyr kan mo-
bile enheder som fx smartphones 
kobles til bilen og bruges til at styre 
bilens funktioner, fx Toyota Supra 
Connect. Eksempelvis kan lyd og 
billeder fra den mobile enhed afspil-
les og vises via multimediesyste-
met i bilen.

Sikring af produktkvaliteten

Goodwill og garantireklamationer

Kontrol med data

Lovkrav vedrørende 
videregivelse af data

Mobile enheder
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Samtidig overføres udvalgte infor-
mationer til den mobile enhed. Af-
hængig af typen af integration om-
fatter dette fx positionsdata og an-
dre generelle oplysninger om bilen. 
Dette optimerer funktionen for de 
valgte apps, fx navigation eller mu-
sikafspilning. Den yderligere be-
handling af dataene bestemmes af 
leverandøren af den app, der an-
vendes.

Hvis bilen har trådløst netværk, kan 
data udveksles mellem bilen og an-
dre systemer, fx Toyota Supra 
Connect.

For onlinetjenester fra producenten 
af bilen er de pågældende funktio-
ner beskrevet et relevant sted, fx i 
instruktionsbogen eller på produ-
centens hjemmeside. De relevante 
juridiske oplysninger vedrørende 
databeskyttelse er også angivet.

Der anvendes muligvis persondata 
til levering af onlinetjenesterne. 
Data udveksles via en sikker forbin-
delse, fx ved hjælp af datasystemer 
hos producenten af bilen, som er 
beregnet til formålet.

Enhver indsamling, behandling og 
brug af persondata udover i det om-
fang, der er nødvendigt for at levere 
tjenesterne, kræver altid en juridisk 
gyldig tilladelse, et kontraktligt for-
hold eller brugerens samtykke.

Toyota Supra Connect forbinder bi-
len med et stort antal digitale tjene-
ster i et netværk. Når det bruges, 
overføres kun de data lagret i bilen, 
som er nødvendige for at levere 
den aftalte tjeneste, online, fx op-
lysninger om identifikation og lokali-
sering af bilen. Tjenesten er base-
ret på et kontraktligt forhold med 
brugeren. 

I enkelte tilfælde udløses overførsel 
af data som følge af foruddefinere-
de hændelser, fx et automatisk 
nødopkald. Det trådløse netværk 
oprettes via en sender og modtager 
i bilen eller via personlige mobile 
enheder, som befinder sig i bilen, fx 
en smartphone. Dataoverførsel kan 
deaktiveres på anmodning.

Det trådløse netværk gør det muligt 
at anvende onlinefunktioner. Disse 
omfatter onlinetjenester og apps fra 
bilens producent eller andre udby-
dere.

Tjenester

Generelt

Tjenester fra bilens producent

Toyota Supra Connect
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Ved brug af onlinetjenester fra an-
dre udbydere påhviler ansvaret for 
disse tjenester den relevante udby-
der, og dennes betingelser for data-
beskyttelse og brugervilkår gælder. 
Producenten af bilen har ikke ind-
flydelse på de data, der udveksles.

Du kan få oplysninger om de an-
vendte metoder til indsamling og 
brug af persondata i relation til tje-
nester fra tredjeparter samt omfan-
get og formålet med disse data hos 
den relevante tjenesteudbyder.

De enkelte brugere bestemmer 
selv, om de vil indgå en aftale om 
en tjeneste som fx Toyota Supra 
Connect. Informationer om omfan-
get og indholdet af databehandlin-
gen formidles skriftligt, før tjenesten 
modtages, i forbindelse med udle-
veringen af bilen.

Brugeren kan vælge at deaktivere 
tjenesterne når som helst og der-
med stoppe behandlingen af de da-
ta, der er nødvendige for brug af 
tjenesten. Det er også muligt at få 
hele dataforbindelsen aktiveret eller 
deaktiveret. Dette gælder dog ikke 
funktioner og tjenester, der er lov-
pligtige, fx nødopkaldssystemer.

CarData sikrer transparens vedrø-
rende håndtering af bildata ved 
brug af Toyota Supra Connect. 
CarData gør det muligt for brugerne 
at styre, om bildata, der behandles i 
forbindelse med Toyota Supra Con-
nect, skal overføres til tredjeparter. 
Brugeren kan selv vælge for hver 
enkelt tjeneste, om tredjeparter, fx 
forsikringsselskaber, skal have tilla-
delse til at tilgå data. 

Der kan desuden når som helst re-
kvireres et arkiv fra CarData. Arki-
vet indeholder oplysninger om de 
data, der er overført og lagret i for-
bindelse med Toyota Supra Conne-
ct. Tredjepartsleverandører har kun 
adgang til CarData via servere hos 
producenten af bilen. Der gives 
ikke direkte adgang til bilen eller 
dens data.

Der findes flere oplysninger om 
CarData på kundeportalen for 
Toyota Supra Connect.

Nødopkaldssystemet eCall, som er 
lovpligtigt, gør det muligt at foreta-
ge manuelle eller automatiske 
nødopkald i tilfælde af fx en ulykke.

Nødopkaldene besvares af den of-
fentlige alarmcentral.

Tjenester fra andre udbydere

Personligt valg

Transparens vedrørende bildata

Lovpligtigt 
nødopkaldssystem

Princip
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Der findes oplysninger om bilens 
lovpligtige indbyggede eCall-nød-
opkaldssystem, der er baseret på 
nødopkald til 112, samt brugen af 
systemet og dets funktioner i kapitlet 
om nødopkald. eCall-tjenesten, der 
er baseret på nødopkald til 112, er 
en offentlig tjeneste, som tjener al-
menvellet, og som er gratis at bruge.

Hvis der sker en alvorlig ulykke, akti-
veres det lovpligtige eCall-nødop-
kaldssystem som standard automa-
tisk via sensorer i bilen. Det udløses 
desuden automatisk, hvis bilen er 
udstyret med et intelligent nødop-
kaldssystem, der ikke fungerer i til-
fælde af en alvorlig ulykke.

Det lovpligtige nødopkaldssystem 
eCall kan også udløses manuelt, 
hvis det er påkrævet.

Hvis der opstår en kritisk systemfejl, 
som sætter det lovpligtige 
eCall-nødopkaldssystem ud af drift, 
modtager personerne i bilen en ad-
varsel.

Yderligere oplysninger:
• Nødopkald, se side 355.
• Fejl, se side 356.

Det lovpligtige nødopkaldssystem 
eCall behandler persondata i hen-
hold til følgende forordninger:
• Persondatabeskyttelse: 

Europa-Parlamentets og Rådets 
Forordning 2016/679/EU.

• Persondatabeskyttelse: 
Europa-Parlamentets og Rådets 
Direktiv 2002/58/EF.

Persondata behandles kun med det 
formål, at overføre nødopkald via 
eCall til det standardiserede 
EU-nødopkaldsnummer 112.

Det lovpligtige nødopkaldssystem 
eCall fungerer ved mobilkommuni-
kation via det SIM-kort, der er in-
stalleret i bilen. SIM-kortet er ikke 
permanent i forbindelse med mobil-
nettet, men er kun tilsluttet i den tid, 
nødopkaldet er aktivt.

Det lovpligtige nødopkaldssystem 
eCall må kun indsamle og behand-
le følgende data:
• Bilens stelnummer til hurtig iden-

tifikation af bilen, fx model.
• Køretøjstype, fx personbil.
• Bilens brændstoftype, fx benzin 

eller diesel med henblik på vur-
dering af risici i forbindelse med 
redning, fx risiko for brand forår-
saget af brændstof.

• Bilens position på ulykkestids-
punktet, dens seneste tre positi-
oner og kørselsretningen med 
henblik på at finde bilen hurtigere 
fx i meget komplekse ruteafsnit.

• Logfil for automatisk systemakti-
vering samt dennes tidsstempel.

Generelt

Oplysninger om databehandling

SIM-kort

Datatyper og modtagere af data
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• Kontroloplysninger, der informe-
rer redningstjenesterne om, 
hvorvidt nødopkaldet fx blev ud-
løst automatisk eller manuelt.

• Et tidsstempel for bestemmelse 
af tidspunktet for ulykken, så red-
ningstjenestens indsatsplan kan 
optimeres.

• Kørselsretningen for at bestem-
me fx vejsiden.

Myndighederne i den stat, hvor 
cCall-systemet foretager nødopkal-
det, bestemmer, hvilke alarmcen-
traler der modtager og behandler 
de lovpligtige nødopkald.

Det lovpligtige nødopkaldssystem 
eCall sikrer, at dataene i systemhu-
kommelsen ikke kan tilgås uden for 
systemet, før et nødopkald udlø-
ses.

De data, der er indsamlet til det lov-
pligtige nødopkaldssystem eCall, 
lagres kun i bilen og sendes til 
alarmcentralen, når et nødopkald 
udløses.

Det lovpligtige nødopkaldssystem 
eCall sikrer, at de ikke kan spores, 
og at der ikke sker permanent spo-
ring under normal kørsel.

Det lovpligtige nødopkaldssystem 
eCall sikrer, at dataene i den inter-
ne systemhukommelse slettes 
automatisk og løbende.

Data relateret til bilens placering 
overskrives løbende i den interne 

systemhukommelse, så kun bilens 
tre seneste placeringer, som er 
nødvendige for systemets funktion, 
er tilgængelige.

Aktivitetsdataloggen i det lovpligtige 
nødopkaldssystem eCall gemmes 
kun så længe, det er nødvendigt for 
at kunne håndtere eCall-nødopkald 
og aldrig længere end 13 timer efter, 
at eCall-nødopkaldet blev udløst.

Den person, der berøres af databe-
handlingen, fx bilens ejer, har ret til 
at få adgang til dataene og kan i 
henhold til lovgivningen kræve, at 
data, der omhandler ham eller hen-
de, ikke behandles, eller at de ret-
tes, slettes eller blokeres alt efter 
relevans. Hver gang, data rettes, 
slettes eller blokeres i henhold til 
disse regler, skal de tredjeparter, 
som dataene er overført til, infor-
meres, forudsat at dette er rimeligt 
praktisk muligt.

Den person, der berøres af databe-
handlingen, har ret til at klage til 
den relevante databeskyttelses-
myndighed, hvis han eller hun me-
ner, at hans eller hendes rettighe-
der er blevet krænket som følge af 
behandlingen af persondataene.

Kontakt en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvali-
ficerede fagfolk for yderligere oplys-
ninger om retten til dataadgang.

Databehandlingskonfiguration

Rettigheder for personer, der be-
røres af databehandlingen
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Det automatiske nødopkaldssystem 
gør det muligt at foretage manuelle 
eller automatiske nødopkald i tilfæl-
de af fx en ulykke.

Nødopkaldene besvares af en 
nødopkaldscentral, der er udpeget 
af producenten af bilen.

Udover det automatiske nødop-
kaldssystem er bilen udstyret med 
det lovpligtige nødopkaldssystem 
eCall, som er aktivt afhængig af situ-
ationen.

Bilens ejer har ret til at bruge enten 
det automatiske nødopkaldssystem 
eller det lovpligtige nødopkaldssy-
stem eCall.

Yderligere oplysninger:

Nødopkald, se side 355.

Det automatiske nødopkaldssystem 
behandler persondata i henhold til 
følgende forordninger:
• Persondatabeskyttelse: 

Europa-Parlamentets og Rådets 
Direktiv 95/46/EF.

• Persondatabeskyttelse: 
Europa-Parlamentets og Rådets 
Direktiv 2002/58/EF.

Den Toyota Supra Connect-kontrakt, 
der er indgået for denne funktion, 
samt relevant lovgivning eller forord-
ninger eller direktiver fra Europa- 
Parlamentet eller Rådet udgør det 

juridiske grundlag for aktivering og 
drift af det intelligente nødopkalds-
system.

De relevante forordninger og direkti-
ver regulerer beskyttelsen af perso-
ner i forbindelse med behandling af 
persondata.

Det automatiske nødopkaldssystem 
behandler persondata i henhold til 
EU-direktiverne om beskyttelse af 
persondata.

Det automatiske nødopkaldssystem 
behandler kun persondata med 
samtykke fra bilens ejer.

Det automatiske nødopkaldssystem 
og andre ekstratjenester må kun be-
handle persondata med udtrykkeligt 
samtykke fra den person, der berø-
res af databehandlingen, fx bilens 
ejer.

Det automatiske nødopkaldssystem 
fungerer ved mobilkommunikation 
via det SIM-kort, der er installeret i 
bilen. SIM-kortet er permanent log-
get på mobilnettet, så der hurtigt kan 
oprettes forbindelse. Dataene sen-
des til bilens producent i tilfælde af 
en nødsituation.

Bilens producent anvender også da-
ta, der sendes som en del af et 
nødopkald, til at forbedre kvaliteten 
af produktet og tjenesten.

Automatisk 
nødopkaldssystem

Princip

Juridisk grundlag

SIM-kort

Kvalitetsforbedringer
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Det er kun udbyderen af mobilnettet, 
der kan bestemme bilens position 
ud fra mobilmasternes placering. 
Netværksudbyderen kan ikke koble 
bilens stelnummer til telefonnumme-
ret i det installerede SIM-kort. Det er 
kun bilens producent, der kan koble 
bilens stelnummer til telefonnumme-
ret i det installerede SIM-kort.

Loggede data for nødopkald lagres i 
en hukommelse i bilen. De ældste 
loggede data slettes regelmæssigt. 
De loggede data omfatter oplysnin-
ger om, hvornår og hvor fx et nødop-
kald foretages.

I særlige tilfælde kan de loggede 
data udlæses fra bilens hukommel-
se. Udlæsning af de loggede data vil 
normalt kræve en retskendelse og at 
de tilhørende enheder er direkte 
knyttet til bilen.

Systemet er designet, så et nødop-
kald udløses automatisk efter en 
ulykke af en vis alvorsgrad, som re-
gistreres af bilens sensorer.

Hvis det automatiske nødopkaldssy-
stem foretager et nødopkald, over-
føres de samme informationer til 
den udvalgte nødopkaldscentral, 
som normalt vil blive overført til den 
offentlige alarmcentral via det lov-

pligtige nødopkaldssystem eCall.

Desuden overfører det automatiske 
nødopkaldssystem også følgende 
informationer til en nødopkaldscen-
tral, der er udvalgt af bilens produ-
cent og i relevant omfang til den of-
fentlige alarmcentral:
• Data om ulykken, fx kollisionsret-

ningen, der er registreret af bilens 
sensorer, til hjælp for redningstje-
nestens indsatsplan.

• Kontaktdata, fx telefonnummeret 
til det installerede SIM-kort og fø-
rerens telefonnummer, hvis det er 
angivet, så man om nødvendigt 
hurtigt kan kontakte de personer, 
der er involveret i ulykken.

De data, der er relateret til et foreta-
get nødopkald, udløses i bilen. Da-
taene indeholder oplysninger om 
nødopkaldet, fx tid og sted for opkal-
det.

Nødopkaldscentralen gemmer 
audiooptagelser af nødopkaldet.

Audiooptagelser af kunden gemmes 
i 24 timer, såfremt det er nødvendigt 
at analysere nødopkaldet. Derefter 
slettes audiooptagelserne. Audioop-
tagelser af nødopkaldscentrets 
medarbejder gemmes i 24 timer 
med henblik på kvalitetssikring.

Data, der indsamles i forbindelse 
med et nødopkald, bruges kun til be-
handling af nødopkaldet. Hvis bilens 
producent i henhold til gældende 

Bestemmelse af position

Loggede data til nødopkald

Automatisk nødopkald

Sendte informationer

Lagring af data

Videregivelse af persondata
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lovgivning er forpligtet til at videregi-
ve data, vil de videregive de data, de 
har behandlet og i relevant omfang 
stadigvæk opbevarer.

Ejeren af en bil med automatisk 
nødopkaldssystem og det lovpligtige 
nødopkaldssystem eCall har ret til at 
bruge bilens eCall-system i stedet 
for den automatiske nødopkalds-
funktion.

Deaktivering kan udføres hos en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repa-
ratør eller andre kvalificerede fag-
folk.

Det lovpligtige nødopkaldssystem 
eCall er altid i standbytilstand ud-
over det automatiske nødopkaldssy-
stem. Det lovpligtige nødopkaldssy-
stem eCall overtager nødopkalds-
funktionen, hvis det automatiske 
nødopkaldssystem ikke fungerer af 
tekniske grunde, fx hvis den nødop-
kaldscentral, der er valgt af bilens 
producent, ikke kan kontaktes.

Det lovpligtige nødopkaldssystem 
eCall anvender infrastrukturen til det 
offentlige nødopkaldsnummer 112.

Systemet kan konfigureres, så 
nødopkald altid foretages via det 
lovpligtige nødopkaldssystem eCall 
og ikke via det automatiske nødop-
kaldssystem. Du kan få foretaget 
denne indstilling hos en autoriseret 
Toyota-forhandler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fagfolk.

Denne bil er udstyret med en enhed 
til registrering af begivenheder, 
EDR. Den vigtigste funktion i 
EDR-funktionen er at registrere data 
i tilfælde af en ulykke eller en situati-
on, der var tæt på at medføre en 
ulykke, fx udløsning af en airbag el-
ler en kollision med en forhindring 
på vejen. Dataene bidrager til forstå-
elsen af, hvordan bilens systemer 
reagerede. EDR registrerer data 
vedrørende køredynamik og bilens 
sikkerhedssystemer i en kort perio-
de, typisk højst 30 sekunder.

EDR-funktionen i denne bil bruges til 
at registrere følgende data:

 Driftsadfærden for bilens forskelli-
ge systemer.

 Om føreren og forsædepassage-
ren har spændt sikkerhedsselen.

 Om føreren trådte på speederen 
og/eller bremsepedalen, og hvor 
kraftigt der blev trådt på pedaler-
ne.

 Den hastighed, bilen kørte med.

Disse data kan kan være med til at 
give et bedre indblik i situationer, der 
kan medføre ulykker og kvæstelser.

Bilen registrerer kun EDR-data, hvis 
der sker en alvorlig ulykke. Under 
normal kørsel registrerer EDR ingen 
data, og der gemmes ingen person-
data som fx data vedrørende navn, 
køn, alder eller ulykkessted.

Lovpligtigt nødopkaldssystem

Registrering af 
begivenheder, EDR
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Andre parter, fx politiet, kan dog 
knytte EDR-dataene til den type per-
sonidentificerbare data, som ind-
samles rutinemæssigt under efter-
forskningen af en ulykke.

Udlæsning af data registreret af 
EDR kræver dog specialudstyr og 
adgang til bilen eller EDR-systemet. 
Ud over bilproducenten kan andre 
parter som fx politiet, der er i besid-
delse af det korrekte udstyr, udlæse 
oplysningerne, hvis de har adgang 
til bilen eller EDR.

Den eurasiske økonomiske union:

TEKNISKE FORSKRIFTER FOR 
TOLDUNIONEN "OM SIKKER-
HED FOR KØRETØJER MED 
HJUL" TR CU 018/2011 bilag 3, af-
snit 2 (Krav vedrørende kabinestøj i 
biler), tabel 2.1, bemærkning 3

Denne bil må ikke anvendes til of-
fentlige formål (fx som taxa).

Bilens stelnummer er angivet for-
skellige steder i bilen afhængig af 
landeversionen. I dette kapitel be-
skrives alle de mulige positioner for 
modelserien.

Bilens stelnummer er angivet i mo-
torrummet i bilens højre side.

Bilens stelnummer er angivet på ty-
peskiltet i bilens højre side.

Bilens stelnummer er angivet i på 
typeskiltet i bilens venstre side.

Støjniveau inde i bilen

Stelnummer

Generelt

Motorrum

Typeskiltet i højre side

Typeskiltet i venstre side
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Bilens stelnummer er desuden an-
givet bag forruden.

Forrude

Øvrige 
sikkerhedsforanstaltninger

ADVARSEL

Foretag ikke ændringer ved bilen.

Bilen må ikke ændres ved brug af 
dele (fx batterier, elektriske kompo-
nenter osv.), som ikke er originale 
Toyota-dele eller -tilbehør eller som 
ikke er godkendt af Toyota, da dette 
kan resultere i en uventet fejl eller en 
ulykke. Du kan få oplysninger om ori-
ginale Toyota-dele og -tilbehør hos en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificerede fagfolk.

ADVARSEL

Montér ikke tilbehør på forruden.

Hvis der monteres tilbehør på forru-
den eller bakspejlet, kan udsynet over 
vejen blokeres, eller du kan blive di-
straheret, hvilket kan resultere i en 
ulykke. Hvis fx en sugekop sættes på 
forruden, kan den fungere som en lin-
se, hvilket kan medføre risiko for 
brand. Der må ikke monteres vidvin-
kelspejl på bakspejlet, da det kan gå 
løs under en kollision og forårsage 
personskade.

ADVARSEL

Lad ikke lightere ligge i bilen.

Når bilen er parkeret i direkte sollys, 
kan temperaturen inde i bilen blive 
meget høj. Det er derfor farligt at ef-
terlade genstande, der indeholder 
brændbare materialer, som fx en ligh-
ter, i bilen, da den kan eksplodere el-
ler antændes. Hvis en lighter sætter 
sig fast i de bevægelige dele på et 
sæde, kan lighteren gå itu og forårsa-
ge brand, når sædet flyttes.
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2-1.KORT INSTRUKTION

Før du starter motoren, skal du 
foretage den nødvendige rutine-
kontrol af bilen. Det er ejerens an-
svar at foretage rutinekontrol af bi-
len og at få udført eventuelle lov-
pligtige årlige eftersyn i henhold til 
gældende lokale love og regler. Der 
findes oplysninger om eftersyns-
procedurer i service- & garantihæf-
tet (vedligeholdelsesvejledning).

Indstigning

Før kørsel

Kontrol af bilen

ADVARSEL

Lad ikke brændbare genstande ligge i 
bilen.

Hvis en benzindunk, brændbare bil-
plejeprodukter, spraydåser osv. ligger 
i bilen, er der risiko for, at de kan an-
tændes og eksplodere. Når bilen er 
parkeret med døre og ruder helt luk-
ket, må der desuden ikke ligge behol-
dere med kulsyreholdige drikkevarer i 
bilen, da temperaturen inde i bilen 
kan stige til over 50 °C afhængig af 
placeringen.

ADVARSEL

Al bagage skal placeres sikkert.

I tilfælde af en pludselig opbremsning 
eller en kollision kan løse objekter fly-
ve rundt og ramme personer i bilen 
med risiko for personskade. Opbevar 
altid bagage sikkert i bagagerummet, 
når det er muligt.

ADVARSEL

Placér ikke objekter på gulvet i fører-
siden.
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 Der er en blind vinkel omkring bi-
len, som ikke kan ses fra fører-
sædet. Husk at kontrollere områ-
det omkring bilen for små børn 
og lave objekter, før du kører.

 Hvis du ikke har tilstrækkeligt 
overblik over området bag bilen, 
når du bakker, skal du stige ud af 

ADVARSEL

Hvis et objekt sætter sig fast bag 
bremsepedalen kan det være umuligt 
at bremse, og speederen løftes må-
ske ikke igen, når den har været trådt 
ned, hvilket kan føre til en ekstremt 
farlig situation.

ADVARSEL

Kontrollér, at gulvmåtterne sidder for-
svarligt fast.

Sørg for kun at bruge originale Toyo-
ta-gulvmåtter, der er designet til den-
ne model, og fastgør dem med de 
medfølgende fastgøringsanordnin-
ger. Når gulvmåtterne er fjernet, fx un-
der rengøring af bilen, skal det sikres, 
at de fastgøres igen ved hjælp af fast-
gøringsanordningerne, før der køres i 
bilen.

Hvis en gulvmåtte ikke kan fastgøres 
sikkert, fx på grund af en beskadiget 
fastgørelsesanordning, kan de flytte 
sig under kørslen og lægge sig over 
speederen med risiko for at trykke 
den ned og forårsage en ulykke.

Læg aldrig to eller flere gulvmåtter 
oven på hinanden. Flere gulvmåtter 
påvirker pedalernes normale funktion, 
og der er risiko for, at en måtte kan 
krølle sammen bag bremsepedalen, 
så den ikke kan trædes ned.

ADVARSEL

Undgå at indånde udstødningsgas-
ser.

Udstødningen indeholder farveløs og 
lugtfri kulilte (CO). Kulilte (CO) kan 
indåndes, uden at man bemærker 
det, og kan i værste tilfælde medføre 
døden. Motoren må aldrig køre i en 
lukket garage eller andre steder med 
dårlig ventilation.

Hvis der er et hul eller en revne i ud-
stødningssystemet, fx som følge af 
korrosion, kan der trænge udstød-
ningsgasser ind i bilen under kørslen. 
Hvis der lugter af udstødningsgas i bi-
len, skal du åbne alle ruder og få bilen 
kontrolleret af en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk.

Kontrollér omgivelserne
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bilen og kontrollere området, før 
du fortsætter.

Undgå at køre bil, når du er træt el-
ler ikke har det godt.

På længere køreture skal du sørge 
for at stoppe op og hvile med jævne 
mellemrum.

1 Lås op

2 Lås
3 Oplåsning af bagagerumsklap-

pen
4 Forsinket slukning af forlygterne

Afhængig af indstillingerne låses 
kun førerdøren eller alle adgangs-
steder til bilen op.

Hvis kun førerdøren låses op, skal 
du trykke på knappen på fjernbetje-

ningen igen for at låse bilens øvrige 
adgangssteder op.

1 Luk førerdøren.

2  Tryk på knappen på fjern-

betjeningen.

Alle indgange til bilen låses.

Knapper til centrallås.

Brændstofklappen er fortsat ulåst.

Hvis du ikke føler dig frisk

Åbning og lukning

Knapper på fjernbetjeningen

Oplåsning af bilen

Tryk på knappen på fjern-
betjeningen.

Låsning af bilen

Knapper til centrallås

Oversigt

Lås

Når der trykkes på knap-
pen, låses bilen, når for-
dørene lukkes.

Lås op

Når der trykkes på knap-
pen, låses bilen op.
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Med denne funktion kan du få ad-
gang til bilen uden at bruge fjernbe-
tjeningen.

Du skal blot have fjernbetjeningen på 
dig, for eksempel i en bukselomme.

Bilen genkender automatisk fjern-
betjeningen, nå den befinder sig 
meget tæt på eller inde i bilen.

Tag fat om håndtaget på en af bi-
lens døre.

Berør fordybningen (låsesensoren) 
på dørhåndtaget med en finger i ca. 
1 sekund med dørene lukket.

 Tryk på kontakten på fjern-

betjeningen, hold den inde i ca. 1 
sekund. Afhængig af indstillingen 
kan dørene også låse op, se 
side 97.

Luk bagagerumsklappen manuelt.

1 Vinduesviskere

2 Instrumentgruppe
3 Indikatorer for blinklys, fjernlys
4 Lyskontakt

Smart-nøgle

Princip

Oplåsning af bilen

Låsning af bilen

Bagagerumsklap

Åbning

Lukning

Display og 
betjeningselementer

Omkring rattet

1

2

3

4
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Indikatorer og advarselslamper kan 
lyse i forskellige kombinationer og 
farver.

Når motoren starter, eller standby-
tilstanden slås til, kontrolleres nogle 
af lampernes funktion kortvarigt.

1 Sidespejle

2 Elrudekontakter
3 Centrallås
4 Oplåsning af bagagerumsklap-

pen

1 Gearvælger

2 Styreenhed
3 Knap til annullering af Auto Start 

& Stop
4 Kontakt til sport-funktion
5 Knap til parkeringshjælp
6 VSC OFF-knap
7 Toyota Supra Safety-knap
8 Parkeringsbremse

Toyota Supra Command samler 
funktionerne fra flere knapper. Dis-
se funktioner kan betjenes ved 
hjælp af styreenheden og evt. 
touchskærmen afhængig af udstyr-
sversion.

n Knapper på styreenheden

Indikatorer og 
advarselslamper

Instrumentgruppe

Førerdør

Kontaktgruppe

3 2 1

4

Toyota Supra Command

Princip

Styreenhed

Knap Funktion

Ét tryk: åbner hovedme-
nuen.

To tryk: viser alle menu- 
emner i hovedmenuen.

Åbner kommunikations-
menuen.

Åbner medie-/radiomenu-
en.

Åbner menuen for indtast-
ning af destination i navi-
gationsmenuen.
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tet.

2 Vent på lydsignalet.

3 Sig kommandoen.

Hvis der ikke kan indtales flere 
stemmekommandoer, skal du skifte 
til Toyota Supra Command for at 
betjene funktionen.

Stemmestyringssystemet bør ikke 
bruges til nødopkald. Når en per-
son er under stress, kan talen og 
stemmeføringen ændres. Det kan 
forsinke opkaldsforbindelsen unø-
digt.

Brug i stedet SOS-knappen, der 
sidder ved bakspejlet.

Åbner navigationskortet.

Ét tryk: åbner den forrige 
skærm.

Tryk og hold inde: åbner 
de sidst brugte menuer.

Åbner indstillingsmenuen.

Stemmestyring

Aktivering af 
stemmestyringssystemet

Dette symbol angiver, at 
stemmestyringen er aktiv.

Slå stemmestyringssystemet fra

Tryk på knappen på rattet, 
eller sig ›Cancel‹ (Annul-
ler).

Knap Funktion Oplysninger i forbindelse med 
nødopkald
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1 Ryglænets vinkel
2 Højde
3 Ryglænets bredde*

4 Lændestøtte*

5 Frem/tilbage
6 Sædevinkel*

*: Hvis monteret

*: Hvis monteret

1 Frem/tilbage, højde, sædevinkel
2 Hukommelse for førersæde
3 Ryglænets vinkel
4 Ryglænets bredde
5 Lændestøtte

1 Indstilling
2 Valg af spejl, funktion til automa-

tisk parkering, se side 114.
3 Ind- og udklapning

1 Vip grebet nedad.
2 Flyt rattet til den ønskede højde 

og vinkel alt efter din siddeposi-
tion.

3 Vip grebet op igen.

Justering og betjening

Sæder, spejle og rat

Sæder, der indstilles manuelt

Sæder, der indstilles 
elektrisk*

6 5 4 3 2 1

Indstilling af sidespejle

Indstilling af rattet

Indstilling af rattet
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Hukommelsesfunktionen gør det 
muligt at lagre og hente følgende 
indstillinger efter behov:
• Sædeposition.
• Sidespejlenes position
• Forrudedisplayets højde

1 Indstil den ønskede position.

2  Tryk på knappen på fører-

sædet. Bogstaverne på knappen 
lyser.

3 Tryk på den ønskede knap 1 eller 
2 ved førersædet, mens bogsta-
verne lyser. Der lyder et signal.

Tryk på den ønskede knap, 1 eller 2.

 Type A

1 Ændring af underholdningskilde

2 Afspilning af lyd til/fra, lydstyrke
3 Knapper til favoritter
4 Skift af station/nummer
5 Trafikinformation

 Type B

1 Ændring af underholdningskilde

2 Afspilning af lyd til/fra, lydstyrke
3 Knapper til favoritter
4 Skift af station/nummer
5 Skift frekvensbånd

Når mobiltelefonen er tilsluttet i bi-
len, kan den betjenes ved hjælp af 
Toyota Supra Command, knapper-
ne på rattet og stemmestyringen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

Hukommelsesfunktion

Princip

Lagring

Hentning

Infotainment

Radio

Tilslutning af en mobiltelefon

Generelt

Tilslutning af en mobiltelefon via 
Bluetooth
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4 "Connect new device" (Tilslut ny 
enhed)

5 Vælg de funktioner, du vil bruge 
mobiltelefonen til.

Bilens Bluetooth-navn vises på betje-
ningsskærmen.

6 Brug af andre funktioner på mo-
biltelefonen: Se brugsanvisnin-
gen til mobiltelefonen, fx søgning 
efter/tilslutning af en Bluetooth- 
enhed eller en ny enhed.

Bilens Bluetooth-navn vises på mobilte-
lefonens skærm. Vælg bilens Bluetooth- 
navn.

7 Afhængig af den mobile enhed 
vises enten et kontrolnummer, 
eller du skal selv indtaste kon-
trolnummeret.

• Sammenlign kontrolnummeret 
på betjeningsskærmen med kon-
trolnummeret på enhedens 
skærm.

Bekræft kontrolnummeret i enheden og 
på betjeningsskærmen.

• Indtast det samme kontrolnum-
mer på enheden og via Toyota 
Supra Command, og bekræft.

Enheden er tilsluttet og vises på li-
sten over enheder.

Indgående opkald kan besvares på 
flere måder.
• Via Toyota Supra Command:

"Accept" (Besvar)

•  Tryk på knappen på rattet.

• Via valglisten i instrumentgrup-
pen:

Vælg ved hjælp af den rillede drejeknap 
på rattet: "Accept" (Besvar)

Via Toyota Supra Command:

1 "Communication" (Kommunikati-
on)

2 "Dial number" (Ring op til num-
mer)

3 Indtast numrene.

4  Vælg symbolet. Opkaldet 
foretages ved hjælp af den mo-
biltelefon, der er knyttet til tele-
fonfunktionen.

Opret forbindelse via den ekstra te-
lefon:

1  Tryk på knappen.

2 "Call via" (Ring op via)

CarPlay gør det muligt at betjene 
visse funktioner i en kompatibel 
Apple iPhone via Siri-stemmesty-
ring og Toyota Supra Command.

• Kompatibel iPhone

iPhone 5 eller nyere med iOS 7.1 eller 
nyere

Telefoni

Besvar opkald

Opkald til et nummer

Klargøring af Apple CarPlay

Princip

Driftsbetingelser
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• Tilsvarende mobilradiokontakt
• Bluetooth, Wi-Fi og Siri-stemme-

styring er aktiveret på iPhonen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 "Settings" (Indstillinger)

5 Vælg følgende indstillinger:

"Bluetooth"

"Apple CarPlay"

Registrér iPhonen via Bluetooth i 
bilen.

Vælg funktionen CarPlay:

 "Apple CarPlay"

iPhonen er sluttet til bilen og vises 
på listen over enheder.

1 Træd på bremsepedalen.

2 Tryk på start/stop-knappen.

1 Stil gearvælgeren i P, mens bi-
len holder stille.

2 Tryk på start/stop-knappen.

Motoren standses.

3 Aktivér parkeringsbremsen.

Auto Start Stop slår motoren fra 
automatisk, når bilen holder stille, 
for at spare brændstof. Når bilen 
skal køre, starter motoren automa-
tisk under følgende forhold:
• Når bremsepedalen slippes.

Aktivering af Bluetooth og CarPlay

Registrering af en iPhone med 
CarPlay

Under kørsel

Kørsel

Køreklar tilstand

Aktivering af køreklar tilstand

Aktivering af køreklar tilstand

Auto Start Stop
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LED-lampen og indikatorlampen 
slukker.

Parkeringsbremsen deaktiveres.

• Køreposition D.
• Neutral N.
• Bakgear R.

Spænd sikkerhedsselen på fører-

sædet, og tryk kort gearvælgeren i 
den ønskede retning, forbi mod-
standspunktet. Gearvælgeren ven-
der tilbage til midterpositionen.

Aktivér bremserne, indtil du er klar 
til at køre, da bilen ellers vil begyn-
de at køre, når en køreposition eller 
bakgearet vælges.

En lås på gearvælgeren forhindrer, 
at den ved et uheld flyttes til positio-
nen R eller fra positionen P.

Gearvælgeren må kun sættes i R, 
når bilen holder stille.

Tryk på knappen.

Gearvælgeren må kun sættes i P, 
når bilen holder stille.

Tryk på knappen P.

Parkeringsbremse

Aktivering

Træk i kontakten.

LED-dioden i kontakten og 
indikatorlampen i instru-
mentgruppen lyser.

Udløsning

Når køreklar tilstand er 
slået til:

Tryk på kontakten med 
bremsepedalen trådt ned 
eller gearvælgeren i positi-
onen P.

Automatisk transmission

Aktivering af gearpositionerne D, 
N, R

Deaktivering af gearvælgerens lås

Aktivering af P
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Aktivér manuel funktion:

Tryk gearvælgeren til venstre, ud af 
gearposition D.

Manuel funktion:
• Gearskift ned: Tryk gearvælge-

ren fremad.
• Gearskift op: Tryk gearvælgeren 

bagud.

Deaktivér manuel funktion:

Tryk gearvælgeren til højre.

Tryk kontakten fremad, eller træk 
den bagud.
• Fjernlys tændt, pil 1.

Fjernlyset lyser, når nærlyset et tændt.

• Fjernlys slukket/blink med forlyg-
ter, pil 2.

1 Højresving

2 Vejbaneskift til højre (skub kon-
taktarmen halvvejs og slip den)

Højresignalet blinker 3 gange.

3 Vejbaneskift til venstre (skub 
kontaktarmen halvvejs og slip 
den)

Venstresignalet blinker 3 gange.

4 Venstresving

Automatisk transmission, 
manuel funktion

Fjernlys, blinklys, indikator

Fjernlys, blink med forlygter

Blinklys

Lygter og lys

Lygtefunktioner

Symbol Funktion

Tågebaglygte.

Lygter slukket.

Kørelys.

Sidelys.

2
1

3

4
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n Tænd

Tryk kontaktarmen opad, til den øn-
skede position er nået.
• Viskernes hvileposition, position 

0.
• Regnsensor: position 1.
• Normal viskerhastighed: position 

2.

• Høj viskerhastighed: position 3.

n Sluk for vinduesviskerne og 
én viskerbevægelse

Tryk kontaktarmen nedad.
• Sluk: Tryk kontaktarmen nedad, 

indtil den står i udgangspositionen 
(position 0).

• Én viskerbevægelse: Tryk kontakt-
armen nedad fra udgangspositio-
nen (position 0).

n Aktivering/deaktivering

Aktivering: Tryk kontaktarmen én 
gang opad fra udgangspositionen, 
pil 1.

Deaktivering: Tryk kontaktarmen til-
bage til udgangspositionen.

Betjening af automatisk 
kørelys.

Adaptive lygtefunktioner.

Nærlys.

Instrumentbelysning.

Parkeringslys, højre.

Parkeringslys, venstre.

Vinduesviskersystem

Tænd/sluk for vinduesviskerne og 
én viskerbevægelse

Symbol Funktion

Regnsensor
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n Indstilling af følsomheden

Drej på den rillede knap på visker-
kontakten.

Træk i viskerkontakten.

Vask af forruden

Aircondition

Knap Funktion

Temperatur.

Recirkuleret luft.

Maksimal køling.

AUTO-program.

Luftfordeling, manuel.

Sluk.

Afrimning og afdugning af 
forruden.

Elbagrude.

Sædevarme.

Betjening af klimaanlæg.

Luftstrøm, manuel.

Knap Funktion
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1 Tryk på brændstofklappens bag-
kant for at åbne den.

2 Drej brændstofdækslet mod 
uret.

3 Hæng brændstofdækslet i hol-
deren på brændstofklappen.

For at opnå et optimalt brændstof-
forbrug skal benzinen være svovlfri 
eller have et lavt svovlindhold.

Der må ikke anvendes brændstof, 
hvor det er angivet på pumpen, at 
det indeholder metal. S.322

Oplysninger om den anbefalede 
benzinklasse findes i instruktions-
bogen.

Dæktryksangivelsen kan ses på 
dæktrykspladen på dørstolpen.

Overvågningssystem for lavt dæk-
tryk (TPM):

De korrekte dæktryk anvendes 
automatisk. Kontrollér, at dækind-
stillingerne er korrekte.

For dæk, der ikke findes under op-
lysningerne om dæktryk på betje-
ningsskærmen, skal overvågningen 
af dæktryk, TPM, nulstilles.

Kontrollér dæktrykket jævnlig og ju-
stér det, hvis det er nødvendigt:
• Mindst to gange om måneden.
• Før en længere køretur.

Stop for tankning

Tankning

Brændstofdæksel

Benzin

Hjul og dæk

Oplysninger om dæktryk

Efter justering af dæktrykket

Kontrol af dæktryk
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Afhængig af de aktuelle visninger 
åbnes statusvisningen, når moto-
ren kører eller efter 30 minutters 
kørsel.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

3  "Engine oil level" (Motor- 
oliestand)

Der vises forskellige meddelelser 
på betjeningsskærmen afhængig af 
oliestanden. Disse meddelelser 
skal følges

Stop bilen på en sikker måde, og 
slå køreklar tilstand fra, før der på-
fyldes motorolie.

Påfyld kun motorolie, hvis der vises 
en meddelelse i instrumentgrup-
pen.

Bemærk påfyldningsmængden i 
meddelelsen.

Der må ikke påfyldes for meget mo-
torolie.

Bemærk anbefalede motorolie-
typer: Se side 326.

Knappen er placeret på midterkon-
sollen.

Elektronisk måling af 
oliestand

Driftsbetingelser

Visning af Oliestand

Påfyldning af motorolie

Generelt

Påfyldning

Vejhjælp

Havariblink
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Via Toyota Supra Command:

1 "Connected Serv."

2 "Toyota Supra Assistance"

3 "Roadside assistance" (Auto-
hjælp)

Der oprettes en taleforbindelse.

Concierge-tjenesten viser oplysnin-
ger om hoteller, restauranter m.m. 
og kan sende en SMS med de nød-
vendige oplysninger til bilen. Der 
kan også sendes adresser direkte 
til navigationssystemet.

Via Toyota Supra Command:

1 "Connected Serv."

2 "Toyota Supra Assistance"

3 "Concierge Services" (Concier-
ge-tjenester)

Der oprettes en taleforbindelse til 
Concierge-tjenesten.

Fjernstyret vedligeholdelse er tje-
nester, der bidrager til at holde bilen 
kørende.

Fjernstyret vedligeholdelse kan om-
fatte følgende tjenester:
• Autohjælp

• Batteribeskyttelse

Når du forlader bilen, skal du slå 
tændingskontakten fra, aktivere 
parkeringsbremsen og låse dørene.

Ved parkering skal du stoppe bilen i 
et sikkert og egnet parkeringsområ-
de, aktivere kontakten "P" (parke-
ring) på gearvælgeren, og slå tæn-
dingskontakten fra.

Vejhjælp

Autohjælp

Toyota Supra Connect

Concierge-tjeneste

Fjernstyret vedligeholdelse

Efter kørsel

Ved parkering
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ADVARSEL

Sluk altid for motoren, hvis du tager 
en lur i bilen.

Hvis du er nødt til at tage en lur i bi-
len, skal du parkere bilen et sikkert 
sted, slå tændingskontakten fra og 
om muligt sove på passagersædet. 
Hvis motoren kører, kan du komme til 
at træde på speederen eller betjene 
gearvælgeren utilsigtet, hvilket kan 
resultere i en ulykke. Hvis motoren 
kører med højt omdrejningstal i læn-
gere tid, kan udstødningssystemet og 
motoren desuden blive meget varme, 
og der kan opstå risiko for brand.

ADVARSEL

Ved parkering skal du sørge for ikke 
at parkere bilen i nærheden af brænd-
bare materialer.

Undgå at parkere bilen i nærheden af 
brændbare materialer som fx tørt 
græs, løv, papir, olie osv. Hvis denne 
type materialer kommer i kontakt med 
udstødningssystemet, kan der opstå 
brand.
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3-1.BETJENINGSKNAPPER

Dette kapitel indeholder beskrivelser af alt standardudstyr, landespecifikt 
udstyr og specialudstyr, der findes til modelserien. Det kan derfor indeholde 
beskrivelser af udstyr og funktioner, der ikke er monteret i din bil, fx på 
grund af det valgte ekstraudstyr eller landespecifikationerne. Dette gælder 
også sikkerhedsrelevante funktioner og systemer. Sørg for, altid at overhol-
de gældende relevante love og regler, når du bruger de pågældende funkti-
oner og systemer.

1 Centrallås

 Lås op s. 86

 Lås s. 86

2  Elrudekontakter s. 101

3 Betjening af sidespejlene s. 113

4 Lys

 Tågebaglygte s. 190

 Lygter slukket s. 185

Kørelys s. 188

 Sidelys s. 186

Førerpladsen

Bilens udstyr

Omkring rattet
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 Automatisk betjening af 

kørelys s. 185
Automatisk fjernlys s. 188

 Nærlys s. 186

 Instrumentbelysning 

s. 191

 Højre parkeringslys s. 187

 Venstre parkeringslys 

s. 187
5 Kontakt på ratstammen, venstre

 Blinklys s. 150

 Fjernlys, blink med forlyg-

ter s. 150

 Automatisk fjernlys s. 188

 Bilens computer s. 177

6 Gearskiftknap s. 157
7 Knapper på rattet, venstre

 Manuel fartbegrænser 

s. 233

 Fartpilot til/fra s. 235

Aktivering af fartpiloten 

igen s. 233

Deaktivering af fartpiloten  

s. 233

 Dynamisk fartpilot med ra-

dar til/fra s. 238

 Fartpilot: lagring af en ha-

stighed
Hastighedsassistent: godkend 
den foreslåede hastighed s. 247

 Deaktivering af fartpi-

lot/aktivering af fartpilot igen 
s. 233

 Dynamisk fartpilot med ra-

dar: øger/reducerer afstanden 
s. 233
Vippekontakt til fartpilot s. 233

8 Instrumentgruppe s. 162
9 Knapper på rattet, højre

 Valglister s. 177

 Lydstyrke, se instruktions-

bogen til navigationssystemet 

 Stemmestyringssystem 

s. 65

 Telefon, se instruktionsbo-

gen til navigation, underhold-
ning, kommunikation 
Rillet drejeknap til valglister 
s. 177

10Gearskiftknap s. 157
11Kontakt på ratstammen, højre

 Vinduesvisker s. 151

 Regnsensor s. 152

 Vask af forruden s. 153

12 Indstilling af rattet s. 115

13  Horn, hele området
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14  Åbning af motorhjelmen 

s. 322

15  Oplåsning af bagage-

rumsklappen s. 89

1 Betjeningsskærm s. 56

2  Havariblink s. 354

3 Ventilation s. 266
4 Handskerum s. 275
5 Radio/multimedier, se instrukti-

onsbogen til navigationssyste-
met

6 Automatisk aircondition s. 262
7 Styreenhed med knapper s. 56, 

s. 57

8  Kontakt til sport-funktion 

s. 160
SPORT-funktion

 Toyota Supra Safety 

s. 206

 Auto Start/Stop s. 145

 Parkeringssensorer s. 249

Bakkamera s. 255
RCTA-funktion (advarsel om 
krydsende trafik bag bilen) 
s. 258
Parkeringshjælp s. 249

 Antiudskridningssystem, 

VSC s. 230

9  Parkeringsbremse s. 148

10Automatisk gearvælger s. 154

11  Slår køreklar tilstand til/fra 

s. 144

Omkring midterkonsollen

1

4

2
3

5

6

7

89

10

11
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1  Indikatorlampe for forsæ-

deairbag s. 204

2  Læselys s. 192

3  Kabinelys s. 191

4  Nødopkald, SOS 

s. 355

Ved tagbeklædningen
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Afhængig af situationen er bilen i 
en af følgende tre tilstande:
• Standset.
• Standbytilstand.
• Køreklar tilstand.

Når bilen er standset, er den slået 
fra. Alle elektriske forbrugsenheder 
er deaktiveret.

Bilen er i standset tilstand, før den 
åbnes udefra, og når du har forladt 
og låst den.

Bilens driftstilstand

Bilens udstyr

Generelt

Standset

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

En bil, der ikke er sikret, kan begynde 
at bevæge sig og rulle. Der er risiko 
for ulykker. Før du forlader bilen, skal 
du sikre den, så den ikke kan rulle.

Overhold følgende for at sikre, at bi-
len ikke kan rulle:

• Aktivér parkeringsbremsen.

• Drej forhjulene ind mod kantstenen 
ved parkering op eller ned ad en 
hældning.

• Desuden skal bilen sikres ved par-
kering op eller ned ad en hældning, 
fx ved hjælp af en stopklods.

ADVARSEL

Børn eller dyr uden opsyn i bilen kan 
sætte bilen i bevægelse og medføre 
fare for dem selv eller andre trafikan-
ter, fx ved følgende handlinger:

• Tryk på start/stop-knappen.

• Slæk parkeringsbremsen.

• Åbning og lukning af døre eller ru-
der.

• Aktivering af gearposition N.

• Betjening af udstyr i bilen.
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Bilen skifter automatisk til standset 
tilstand under følgende betingelser:
• Efter få minutter, hvis bilen ikke 

betjenes.
• Hvis batteriets ladestatus er lav.
• Hvis en fordør er åben, når bilen 

forlades, afhængig af indstillin-
gen for Toyota Supra Command.

Bilen går ikke automatisk i standset 
tilstand under et telefonopkald.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle setting" (Bilindstillinger)

3 "Doors/Key" (Døre/nøgle)

4 "Switch off after door opening" 
(Slå fra efter døråbning)

Standsning af bilen efter endt kør-
sel:

Når standbytilstanden er aktiveret, 
kan de fleste funktioner betjenes, 
mens bilen holder stille. Alle ønske-
de indstillinger kan foretages.

Bilen skifter til standbytilstand, når 
fordørene åbnes udefra.

ADVARSEL

Der er risiko for ulykker eller person-
skade. Efterlad ikke børn eller dyr i bi-
len uden opsyn. Tag fjernbetjeningen 
med, når du forlader bilen, og lås bi-
len.

Automatisk standsning

Standsning ved åbning af 
fordørene

Manuel standsning

Hold knappen inde, 
til OFF-visningen i in-
strumentgruppen 
slukkes.

Standbytilstand

Princip

Generelt

Visning i instrumentgruppen

OFF vises i instru-
mentgruppen. Kør-
sel er slået fra, og 
standbytilstanden er 
slået til.
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Aktivering af køreklar tilstand sva-
rer til at starte motoren.

Nogle funktioner, fx antiudskrid-
ningsystemet VSC, kan kun betje-
nes, når køreklar tilstand er slået til.

1 Træd på bremsepedalen.

2 Tryk på start/stop-knappen.

Startprocessen aktiveres automatisk 
i kort tid og stopper, så snart moto-
ren starter.

De fleste af indikatorlamperne og 
advarselslamperne i instrument-
gruppen lyser med forskellig varig-
hed.

Afhængig af motorversionen, er fuld 
kørekraft muligvis kun tilgængelig i 
ca. 30 sekunder, efter at motoren er 
startet. I så fald vil bilen ikke accele-
rere på normal vis.

Køreklar tilstand

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Et blokeret udstødningsrør eller util-
strækkelig ventilation kan medføre, at 
der trænger skadelige udstødnings-
gasser ind i bilen. Udstødningsgasser-
ne indeholder forurenende stoffer, der 
er farve- og lugtfri. I lukkede rum kan 
der desuden ophobes udstødnings-
gasser uden for bilen. Der er risiko for 
dødsulykker. Sørg for, at udstødnings-
røret ikke blokeres, og at der er til-
strækkelig ventilation.

ADVARSEL

En bil, der ikke er sikret, kan begynde 
at bevæge sig og rulle. Der er risiko for 
ulykker. Før du forlader bilen, skal du 
sikre den, så den ikke kan rulle. 

Overhold følgende for at sikre, at bilen 
ikke kan rulle:

• Aktivér parkeringsbremsen.

• Drej forhjulene ind mod kantstenen 
ved parkering op eller ned ad en 
hældning.

• Desuden skal bilen sikres ved par-
kering op eller ned ad en hældning, 
fx ved hjælp af en stopklods.

BEMÆRK

Ved gentagne forsøg på at starte bilen, 
eller hvis bilen startes flere gange hur-
tigt efter hinanden, forbrændes brænd-
stoffet ikke, eller det forbrændes util-
strækkeligt. Katalysatoren kan blive 
overophedet. Der er risiko for materiel 
skade. Undgå at starte flere gange 
hurtigt efter hinanden.

Aktivering af køreklar tilstand

Princip

Køreklar tilstand akti-
veres på 
start/stop-knappen:

Automatisk transmission

Benzinmotor
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Når køreklar tilstand er slået til, vi-
ser omdrejningstælleren bilens ak-
tuelle omdrejningstal.

1 Stil gearvælgeren i P, mens bi-
len holder stille.

2 Tryk på start/stop-knappen.

Motoren standses. Bilen skifter til 
standbytilstand.

3 Aktivér parkeringsbremsen.

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr, 
der ikke er monteret i din bil, fx på 
grund af det valgte ekstraudstyr el-
ler landespecifikationerne. Dette 
gælder også sikkerhedsrelevante 
funktioner og systemer. Sørg for, al-
tid at overholde gældende relevan-
te love og regler, når du bruger de 
pågældende funktioner og syste-
mer.

Toyota Supra Command samler 
funktionerne fra flere knapper. Disse 
funktioner kan betjenes ved hjælp af 
styreenheden og evt. touchskær-
men afhængig af udstyrsversion.

Visning i instrumentgruppen

Aktivering af køreklar tilstand

Toyota Supra Command

Bilens udstyr

Driftsprincip

Princip
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Tal og bogstaver kan indtastes ved 
hjælp af styreenheden eller 
touchskærmen. Tastaturvisningen 
ændres automatisk.

Når navne og adresser indtastes, 
indsnævres valgmulighederne 
gradvist, og de suppleres eventuelt 
med de efterfølgende indtastede 
bogstaver med små bogstaver.

Indtastningen sammenlignes lø-
bende med data, der er lagret i bi-
len.
• Der kan kun vælges bogstaver, 

som svarer til tilgængelige data.
• Destinationssøgning: Stednavne 

kan indtastes på alle de sprog, 
der er tilgængelige i Toyota 
Supra Command.

Nogle menuemner vises med et af-
krydsningsfelt foran. Feltet angiver, 
om funktionen er aktiveret eller de-
aktiveret. Du kan slå funktionen til 
eller fra ved at vælge menuemnet.

 Funktionen er aktiveret.

 Funktionen er deaktiveret.

n Generelt

Statusfeltet er placeret i det øverste 
område af betjeningsskærmen. 
Statusoplysningerne vises med 
symboler.

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Betjening af indbyggede informations-
systemer og kommunikationsenhe-
der under kørslen kan lede din op-
mærksomhed væk fra vejen. Du risi-
kerer at miste herredømmet over bi-
len. Der er risiko for ulykker. Du må 
kun betjene systemer eller enheder, 
hvis trafikforholdene tillader det. 
Stands om nødvendigt bilen, og bet-
jen systemerne eller enhederne, 
mens bilen holder stille.

Indtastning og skærm

Bogstaver og tal

Symbol Funktion

eller Skift mellem store og små 
bogstaver.

Indsætning af mellemrum.

Brug af stemmestyring.

Bekræft den indtastede 
tekst.

Sammenligning af indtastet tekst

Aktivering/deaktivering af 
funktioner

Statusoplysninger
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n Symboler i statusfeltet

 Telefon

 Underholdning

 Andre funktioner

n Generelt

Øvrige oplysninger, fx oplysninger 
fra bilens computer, kan vises i høj-
re side af den delte skærm i nogle 
menuer.

De øvrige oplysninger forbliver syn-
lige i den delte skærm, selvom du 
skifter til en anden menu.

n Tænd/sluk

1  Tryk på knappen.

2 "Split screen" (Delt skærm)

n Valg af visning

Visningen kan vælges i de menuer, 
hvor delt skærm kan vises.

1 Vip styreenheden til højre, til 
delt skærm er markeret.

2 Tryk på styreenheden.

3 Vælg den ønskede indstilling.

n Definition af skærmindhold

Skærmens indhold kan defineres.

1 Vip styreenheden til højre, til 
delt skærm er markeret.

2 Tryk på styreenheden.

3 "Personalise menu" (Personlige 
menuindstillinger)

4 Vælg den ønskede indstilling.

5 Vip styreenheden til venstre.

Symbol Betydning

Indgående eller udgående 
opkald.

Ubesvaret opkald.

Modtagelsesniveau for mo-
bilnet.

Søgning efter net.

Intet tilgængeligt mobilnet.

Mobiltelefonen har nået en 
kritisk ladetilstand.

Dataoverførsel er ikke mulig.

Roaming aktiveret.

SMS modtaget.

E-mail modtaget.

Påmindelse.

Afsendelse ikke mulig.

Kontakter indlæses.

Symbol Betydning

Bluetooth-audio

USB-audiostik.

Symbol Betydning

Besked om bilen.

Lyd slået fra.

Bilens aktuelle position.

Trafikinformation.

Delt skærm

Symbol Betydning
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1 Betjeningsskærm, med 
touchskærm afhængig af udstyrs-
version

2 Betjeningsenhed med knapper, 
og touchpad afhængig af udstyrs-
version

Betjeningsskærmen rengøres som 
beskrevet i vedligeholdelsesvejled-
ningen, se side 371.

Hvis betjeningsskærmen udsættes 
for meget høje temperaturer, fx på 
grund af kraftigt sollys, kan lysstyr-
ken være nedsat, og betjenings-
skærmen kan slukke. Den normale 
funktion vender tilbage, når tempe-
raturen falder, fx når den kommer i 
skygge, eller hvis airconditionsyste-
met tændes.

Betjeningsskærmen tændes auto-
matisk, når den er låst op.

I visse situationer slås betjenings-
skærmen fra automatisk, fx hvis der 
ikke udføres betjening i flere minut-
ter.

Betjeningsskærmen kan også sluk-
kes manuelt.

1  Tryk på knappen.

2 "Switch off control display" (Sluk 
betjeningsskærm)

Tryk på en vilkårlig knap på styre-
enheden for at tænde skærmen 
igen.

Knapperne kan bruges til at åbne 
menuer direkte. Styreenheden kan 
bruges til at vælge menuemner og 
foretage indstillinger.

Betjeningsskærm og 
styreenhed

Oversigt

Betjeningsskærm

Generelt

1

2

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

BEMÆRK

Objekter, som er placeret foran betje-
ningsskærmen, kan glide og beskadi-
ge betjeningsskærmen. Der er risiko 
for tingsskade. Undgå at placere ob-
jekter foran betjeningsskærmen.

Tænd/sluk automatisk

Tænd/sluk manuelt

Styreenhed med 
navigationssystem

Generelt

OM99X49DK.book  Page 56  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



57

3

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER
B

E
T

JE
N

IN
G

S
K

N
A

P
P

E
R

Nogle af funktionerne i Toyota 
Supra Command kan betjenes via 
styreenhedens touchpad, se side 
63.

• Drej for fx at skifte mellem menu-
emner.

• Drej for fx at vælge et menuem-
ne.

• Vip i fire retninger for fx at skifte 
mellem skærme.

Knapperne kan bruges til at åbne 
menuer direkte. Styreenheden kan 
bruges til at vælge menuemner og 
foretage indstillinger.

• Drej for fx at skifte mellem menu-
emner.

Funktion

Knapper på styreenheden

Knap Funktion

Ét tryk: åbner hovedmenu-
en.
To tryk: viser alle menuem-
ner i hovedmenuen.

Åbner medie-/radiomenuen.

Åbner kommunikationsme-
nuen.

Ét tryk: åbner den forrige 
skærm.
Tryk og hold inde: åbner de 
sidst brugte menuer.

Åbner indstillingsmenuen.

Styreenhed uden 
navigationssystem

Generelt

Funktion
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• Drej for fx at vælge et menuem-
ne.

• Vip i to retninger for fx at skifte 
mellem skærme.

 Tryk på knappen.

Hovedmenuen vises.

Alle funktioner i Toyota Supra Com-
mand kan åbnes via hovedmenuen.

Knapper på styreenheden

Knap Funktion

Ét tryk: åbner hovedmenu-
en.
To tryk: viser alle menuem-
ner i hovedmenuen.

Åbner medie-/radiomenuen.

Åbner kommunikationsme-
nuen.

Ét tryk: åbner den forrige 
skærm.
Tryk og hold inde: åbner de 
sidst brugte menuer.

Åbner indstillingsmenuen.

Betjening via styreenheden

Åbning af hovedmenuen
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1  Tryk på knappen to gange.

Alle menuemner i hovedmenuen vises.

2 Vælg et menuemne.

3 Et menuemne flyttes til den øn-
skede position ved at vippe sty-
reenheden til højre eller venstre.

De markerede menuemner kan 
vælges.

1 Drej styreenheden, indtil det øn-
skede menuemne markeres.

2 Tryk på styreenheden.

Visningen af menuerne "Media/Ra-
dio" (Medier/radio), "Communicati-
on" (Kommunikation) og "Toyota 
Supra Connect" kan tilpasses, så fx 
posterne for funktioner, der ikke be-
nyttes, kan fjernes fra menuen.

Via Toyota Supra Command:

1 Vælg en menu.

2 "Personalise menu" (Personlige 
menuindstillinger)

3 Vælg det menuindhold, der skal 
vises.

Når et menuemne er valgt, fx "Sy-
stem settings" (Systemindstillin-
ger), vises en ny skærm.
• Vip styreenheden til venstre.

Den aktuelle skærm lukkes, og den for-
rige skærm vises.

•  Tryk på knappen.

Den forrige skærm åbnes igen.

• Vip styreenheden til højre.

Den nye skærm åbnes.

En pil angiver, at der kan åbnes fle-
re skærme.

 Hold knappen inde.

De senest brugte menuer vises.

 Tryk på knappen.

Menuen "Options" (Indstillinger) vi-
ses.

Menuen består af flere områder:
• Skærmindstillinger, fx "Split 

screen" (Delt skærm).
• Betjeningsvejledning til den valg-

te hovedmenu, fx "Media/Radio" 
(Medier/radio).

Tilpasning af hovedmenuen

Valg af et menuemne

Tilpasning af menuens 
indhold

Skift mellem skærme

Åbning af de seneste 
skærme

Åbning af indstillingsmenuen
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• Eventuelt andre betjeningsmulig-
heder for den valgte menu, fx 
"Save station" (Gem station).

Indstillinger som fx lysstyrken kan 
justeres.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Control display" (Betjenings-
skærm)

5 "Brightness at night" (Lysstyrke i 
mørke)

6 Drej styreenheden, indtil den 
ønskede indstilling vises.

7 Tryk på styreenheden.

n Indtastning

1 Drej styreenheden: for at vælge 
et bogstav eller et tal.

2 : for at bekræfte indtastnin-

gen.

n Sletning

n Generelt

Bogstaver og tegn kan indtastes 
ved hjælp af styreenheden eller 
touchskærmen. Tastaturvisningen 
ændres automatisk.

n Indtastning

1 Vælg sprog for indtastning.

2 Drej styreenheden: Markér bog-
stav eller stavelse.

3 Tryk på styreenheden: Markeret 
bogstav eller stavelse vælges.
Vip styreenheden opad: Skift 
mellem enkelt- og dobbelttegn.

n Symboloversigt

Symboler, der ikke kan vælges, vi-
ses med gråt.

Justering af indstillingerne

Indtastning af bogstaver og 
tal

Undtagen Korea og Taiwan

Symbol Funktion

Tryk på styreenheden: for at 
slette et bogstav eller et tal.

Hold styreenheden inde: for 
at slette alle bogstaver eller 
tal.

Gælder for Korea

Symbol Funktion

Bekræft valget.

Skift mellem tegn.

Slet indtastet tekst.
Hold inde: Alt indtastet tekst 
slettes.

Indsætning af mellemrum.
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n Generelt

Bogstaver og tegn kan indtastes 
ved hjælp af styreenheden eller 
touchskærmen. Tastaturvisningen 
ændres automatisk.

n Indtastning

1 Vælg sprog for indtastning.

2 Drej på styreenheden: Markér 
kolonne.

3 Tryk på styreenheden: Markeret 
kolonne vælges.
Vip styreenheden til venstre: Gå 
tilbage til valg af kolonne.

4 Markér bogstav eller stavelse.

5 : Vælg bogstav eller stavel-

se.

Bogstavet eller stavelsen vises i øver-
ste linje.

n Symboloversigt

Symboler, der ikke kan vælges, vi-
ses med gråt.

Ved alfabetiske lister med mere 
end 30 poster kan de bogstaver, 
der findes poster for, vises i venstre 
side.

1 Drej styreenheden hurtigt mod 
venstre eller højre.

Alle de bogstaver, der findes poster for, 
vises i venstre side.

2 Vælg det første bogstav i den 
ønskede post.

Den første post for det ønskede bog-
stav vises.

Betjeningsskærmen har 
touchskærm afhængig af bilens ud-
styr.

Tryk på touchskærmen med fingre-
ne. Der må ikke anvendes andre 
genstande.

 Tryk på symbolet.

Hovedmenuen vises.

Gælder for Taiwan

Symbol Funktion

Bekræft valget.

Skift mellem tegn.

Slet indtastet tekst.
Hold inde: Alt indtastet tekst 
slettes.

Indsætning af mellemrum.

Brug af alfabetiske lister

Betjening via touchskærm

Generelt

Åbning af hovedmenuen
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Alle funktioner i Toyota Supra Com-
mand kan åbnes via hovedmenuen.

1  Tryk på symbolet.

Alle menuemner i hovedmenuen vises.

2 Træk menuemnet til den ønske-
de position til højre eller venstre.

Tryk på det ønskede menuemne.

Dynamisk indhold kan vises under 
menuemnerne. Indholdet i menue-
mnerne opdateres automatisk, fx 
automatisk rutevejledning i naviga-
tionen. Du kan gå direkte til det dy-
namiske indhold ved at trykke på 
det nederste område af menuem-
net.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Contents of main menu" (Ind-
hold i hovedmenu)

Når et menuemne er valgt, vises en 
ny skærm.

En pil angiver, at der kan åbnes fle-
re skærme.
• Stryg mod venstre.
• Tryk på pilen.

Den nye skærm åbnes.

Indstillinger som fx lysstyrke kan 
foretages ved hjælp af touchskær-
men.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Control display" (Betjenings-
skærm)

5 "Brightness at night" (Lysstyrke i 
mørke)

6 Foretag den ønskede indstilling:
• Gå til højre eller venstre, til den 

ønskede indstilling vises.

•  Tryk på symbolet.

Tilpasning af hovedmenuen

Valg af et menuemne

Dynamisk indhold

Skift mellem skærme

Justering af indstillingerne
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n Indtastning

1 Tryk på symbolet  på 
touchskærmen. Der vises et ta-
statur på betjeningsskærmen.

2 Indtast bogstaver og tal.

n Sletning

n Generelt

Bogstaver og tegn kan indtastes 
ved hjælp af styreenheden eller 
touchskærmen.

Tastaturvisningen ændres automa-
tisk.

n Symboloversigt

Symboler, der ikke kan vælges, vi-
ses med gråt.

Navigationskortet kan flyttes ved 
hjælp af touchskærmen.

Nogle af funktionerne i Toyota 
Supra Command kan betjenes via 
styreenhedens touchpad.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Touchpad"

4 Vælg den ønskede indstilling:
• "Write" (Skriv): for at indtaste 

bogstaver og tal.
• "Map" (Kort): for at betjene kor-

tet.
• "Search fields" (Søg i felter): for 

at skrive bogstaver uden at væl-
ge feltlisten.

• "Audio feedback" (Lydfeed-
back): for at få indtastede bog-
staver og tal læst højt.

Indtastning af bogstaver og 
tal

Undtagen Korea og Taiwan

Symbol Funktion

Tryk på symbolet: for at slet-
te et bogstav eller et tal.

Hold symbolet inde: for at 
slette alle bogstaver eller tal.

Gælder for Korea og Taiwan

Symbol Funktion

Skift mellem tegn.

Slet indtastet tekst.
Hold inde: Alt indtastet tekst 
slettes.

Indsætning af mellemrum.

Betjening af 
navigationskortet

Funktion Funktion

Zoom ud/ind i 
kortet.

Før fingrene mod 
hinanden eller væk 
fra hinanden.

Touchpad

Generelt

Valg af funktioner
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Det kræver lidt øvelse i begyndel-
sen at indtaste bogstaver. Vær op-
mærksom på følgende under ind-
tastningen:
• Systemet skelner mellem store 

og små bogstaver samt tal. Det 
kan være nødvendigt at skifte 
mellem store bogstaver, små 
bogstaver, tal og tegn, se side 
60.

• Indtast tegnene som de vises på 
betjeningsskærmen.

• Indtast altid tilhørende tegn, fx 
accenter eller prikker, så bogsta-
vet nemt kan genkendes. Ind-
tastningsmulighederne afhænger 
af det valgte sprog. Du kan indta-
ste specialtegn ved hjælp af sty-
reenheden.

Bogstaver, stavelser og tal kan ind-
tastes via touchpaden.

1 Vælg sprog for indtastning.

2 Vælg indtastningsfunktion.

3 Indtast bogstaver, stavelser eller 
tal på touchpaden.

Du sletter et tegn ved at stryge mod 
venstre på touchpaden.

Kortet i navigationssystemet kan 
flyttes ved hjælp af touchpaden.

Funktioner i Toyota Supra 
Command, fx radiostationer, navi-
gationsdestinationer og telefon-
numre, kan gemmes i favoritknap-
perne og åbnes direkte.

Indtastning af bogstaver og 
tal (undtagen Korea og 
Taiwan)

Indtastning af specialtegn 
(undtagen Korea og Taiwan)

Indtastning Funktion

Sletning af et tegn.
Stryg mod venstre 
på touchpaden.

Indtastning af et 
mellemrum.

Stryg mod højre fra 
midten af touchpa-
den.

Indtastning af en 
bindestreg.

Stryg til højre fra 
toppen af skær-
men.

Indtastning af en 
underscore.

Stryg til højre fra 
bunden af skær-
men.

Indtastning af bogstaver og 
tegn (undtagen Korea og 
Taiwan)

Princip

Betjening af kort

Funktion Funktion

Flytning af kortet.
Stryg i den rele-
vante retning.

Zoom ud/ind i 
kortet.

Før fingrene sam-
men eller væk fra 
hinanden på 
touchpaden.

Visning af 
menuen.

Tryk én gang.

Knapper til favoritter

Generelt

OM99X49DK.book  Page 64  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



65

3

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER
B

E
T

JE
N

IN
G

S
K

N
A

P
P

E
R

Indstillingerne gemmes for den ak-
tuelt anvendte førerprofil.

1 Vælg en funktion via Toyota 
Supra Command.

2  Hold den ønskede knap 

inde, til der lyder et signal.

 Tryk på knappen.

Funktionen udføres med det sam-
me. Hvis du fx har valgt et telefon-
nummer, oprettes der også forbin-
delse.

Tryk på knapperne med fingeren. 
Du må ikke have handsker på eller 
trykke med en genstand.

Knaptildelingen vises foroven på 
skærmen.

1 Hold knap 1 og 8 inde samtidigt i 
ca. 5 sekunder.

2 "OK"

Stemmestyringssystemet kan bru-
ges til at betjene de fleste af funkti-
onerne på betjeningsskærmen med 
talekommandoer. Systemet afspil-
ler talemeddelelser, som hjælper 
dig med indtastningen.

• Funktioner, der kun kan bruges, 
mens bilen holder stille, kan kun i 
begrænset omfang betjenes via 
stemmestyringssystemet.

• Systemet har en særlig mikrofon 
i førersiden.

• ›...‹ i instruktionsbogen angiver 
kommandoer til stemmestyrin-
gen.

• Der skal vælges et sprog i Toyota 
Supra Command, som under-
støttes af stemmestyringssyste-
met. Valg af sprog, se side 68.

• Kommandoerne skal altid udta-
les på stemmestyringssyste-
mets sprog.

Lagring af en funktion

Udførelse af en funktion

Visning af knaptildelingen

Sletning af knaptildelingen

Betjening via stemmestyring

Princip

Generelt

Driftsbetingelser
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1  Tryk på knappen på rat-

tet.

2 Vent på lydsignalet.

3 Sig kommandoen.

Det er muligt, at der ikke er flere til-
gængelige talekommandoer. Hvis 
det er tilfældet, skal du skifte til 
Toyota Supra Command for at be-
tjene funktionen.

De fleste af menuemnerne på be-
tjeningsskærmen kan udtales som 
kommandoer.

Kommandoer fra andre menuer kan 
også udtales.

Nogle poster på lister, fx telefon-
bogsposter, kan også vælges ved 
hjælp af stemmestyringssystemet. 
Posterne på listerne skal udtales, 
nøjagtig som de vises på den rele-
vante liste.

Følgende vises i det øverste områ-
de af betjeningsskærmen:
• Nogle af de mulige kommandoer 

for den aktuelle menu.
• Nogle af de mulige kommandoer 

fra andre menuer.
• Talegenkendelsesstatus.

•  Krypteret forbindelse ikke til-
gængelig.

Kommandoerne for menuemnerne 
udtales, nøjagtigt som de vælges 
med styreenheden.

1 Tænd om nødvendigt for under-
holdningssystemets lyd.

2  Tryk på knappen på 

rattet.

3 ›Media and radio‹ (Medier og 
radio)

4 ›Sound‹ (Lyd)

• Sig følgende for at få sagt de 
mulige stemmekommandoer 
højt: ›Voice commands‹ 
(Stemmekommandoer).

• Højtlæsning af oplysninger om 
stemmekommandoer: ›General 
information on voice control‹ 
(Generelle oplysninger om stem-
mestyring).

Aktivering af 
stemmestyringssystemet

Dette symbol angiver, at 
stemmestyringen er aktiv.

Slå stemmestyringssystemet 
fra

Tryk på knappen på rattet, el-
ler sig ›Cancel‹ (Annuller).

Mulige kommandoer

Generelt

Visning af mulige kommandoer

Eksempel: åbning af 
lydindstillinger

Hjælp til stemmestyringssystemet
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• Højtlæsning af hjælp i den aktu-
elle menu: ›Help‹ (Hjælp).

Stemmestyringssystemet bør ikke 
bruges til nødopkald. Når en per-
son er under stress, kan talen og 
stemmeføringen ændres. Det kan 
forsinke opkaldsforbindelsen unø-
digt.

Brug i stedet SOS-knappen, der 
sidder ved bakspejlet, se side 355.

Du kan vælge, om systemet anven-
der standarddialog eller den korte 
variant.

Hvis den korte variant vælges, af-
spilles systemmeddelelser i forkor-
tet form.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Language" (Sprog)

4 "Voice control" (Stemmestyring)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Det er muligt at svare, mens stem-
mestyringssystemet stiller spørgs-
mål til din tidligere indtalte instruks. 
Funktionen kan deaktiveres, hvis 
spørgsmålene ofte annulleres util-
sigtet, fx på grund af baggrundsstøj 
eller tale.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Language" (Sprog)

4 "Speaking during voice output" 
(Tale under stemmeafspilning)

Onlinetalegenkendelse gør det mu-
ligt at bruge diktafonfunktionen, let-
ter naturlig indlæsning af destinatio-
ner og forbedrer talegenkendelsens 
kvalitet. Den fungerer ved, at data 
overføres via en krypteret forbindel-
se til en udbyder, hvor den lagres 
lokalt.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Language" (Sprog)

4 "Server speech recognition" 
(Talegenkendelse via server)

Oplysninger i forbindelse med 
nødopkald

Indstillinger

Valg af taledialog

Tale under stemmeafspilning

Onlinetalegenkendelse
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Drej på lydstyrkeknappen under ta-
leinstruktionerne, til den ønskede 
lydstyrke er opnået.
• Lydstyrkeindstillingen bevares, 

selvom du ændrer lydstyrke for 
andre audiokilder.

• Lydstyrkeindstillingen gemmes 
for den aktuelt anvendte fører-
profil.

• Visse lyde kan registreres og 
give problemer. Hold døre og 
ruder lukket.

• Støj fra passagerer eller bagsæ-
det kan påvirke systemet. Undgå 
baggrundsstøj i bilen, mens du 
taler.

• Kraftig dialekt kan medføre, at 
talegenkendelsen ikke fungerer 
korrekt. Tal højt og tydeligt.

Dette kapitel indeholder beskrivelser 
af alt standardudstyr, landespecifikt 
udstyr og specialudstyr, der findes til 
modelserien. Det kan derfor indehol-
de beskrivelser af udstyr, der ikke er 
monteret i din bil, fx på grund af det 
valgte ekstraudstyr eller landespecifi-
kationerne. Dette gælder også sik-
kerhedsrelevante funktioner og sy-
stemer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funkti-
oner og systemer.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 Hvis relevant, "Language" 
(Sprog)

4 "Language" (Sprog)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Taledialog til stemmestyrings-
systemet, se side 67.

Justering af lydstyrke

Systemets begrænsninger

Generelle indstillinger

Bilens udstyr

Sprog

Indstilling af sprog

Indstilling af taledialog
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Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Date and time" (Dato og ur)

4 "Time zone" (Tidszone)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Date and time" (Dato og ur)

4 "Time" (Ur)

5 Drej styreenheden, indtil de øn-
skede timer vises.

6 Tryk på styreenheden.

7 Drej styreenheden, indtil de øn-
skede minutter vises.

8 Tryk på styreenheden.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Date and time" (Dato og ur)

4 "Time format" (Urformat)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Afhængig af bilens udstyrsniveau 
opdateres klokkeslættet, datoen og 
evt. tidszonen automatisk.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Date and time" (Dato og ur)

4 "Automatic time setting" (Auto-
matisk indstilling af ur)

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Date and time" (Dato og ur)

4 "Date" (Dato)

5 Drej styreenheden, indtil den 
ønskede dag vises.

6 Tryk på styreenheden.

7 Vælg måned og år.

Tid

Indstilling af tidszonen

Indstilling af ur

Indstilling af urformat

Automatisk indstilling af ur

Dato

Indstilling af dato
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Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Date and time" (Dato og ur)

4 "Date format:" (Datoformat)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Afhængig af landespecifikationer-
ne er det muligt at vælge måleen-
heder for forskellige værdier, fx 
brændstofforbrug, afstande og tem-
peratur.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Units" (Enheder)

4 Vælg det ønskede menuemne.

5 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Hvis sporing af bilen er aktiveret, 
kan bilens aktuelle position vises i 
Toyota Supra-apps.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Vehicle tracking" (Sporing af bi-
len)

4 "Vehicle tracking" (Sporing af bi-
len)

Informationsvinduer vises automa-
tisk på betjeningsskærmen for nog-
le funktioner. Nogle af disse infor-
mationsvinduer kan aktiveres eller 
deaktiveres.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Pop-ups" (Pop-op-vinduer)

4 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Indstilling af datoformat

Valg af måleenheder

Aktivering/deaktivering af 
visning af bilens aktuelle 
position

Princip

Aktivering/deaktivering

Aktivering/deaktivering af 
informationsvinduer
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Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Control display" (Betjenings-
skærm)

5 "Brightness at night" (Lysstyrke i 
mørke)

6 Drej styreenheden, til den øn-
skede lysstyrke opnås.

7 Tryk på styreenheden.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Afhængig af lysforholdene kan ju-
steringen af lysstyrken muligvis 
ikke ses med det samme.

Det indhold, der vises i nogle menue-
mner i hovedmenuen kan vælges.

1  Tryk på knappen.

2 "Contents of main menu" 
(Indhold i hovedmenu)

3 Vælg den ønskede menu og det 
ønskede indhold.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Menuen viser alle meddelelser, der 
modtages af bilen, centralt i form af 
en liste.

Nedenstående meddelelser kan vi-
ses:
• Trafikmeddelelser.
• Meddelelser fra bilen.
• Kommunikationsmeddelelser, fx 

e-mail, SMS eller påmindelser.
• Meddelelser om nødvendig ser-

vice.

Meddelelser vises også i statusfel-
tet.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Notifications" (Meddelelser)

4 Vælg den relevante meddelelse.

Den tilhørende menu åbnes, og 
meddelelsen vises.

Alle meddelelser, der ikke er med-
delelser fra bilen, kan slettes fra li-
sten. Meddelelser fra bilen vises, 
så længe de er relevante.

Betjeningsskærm

Lysstyrke

Valg af indhold i 
hovedmenuen

Meddelelser

Princip

Generelt

Visning af meddelelser

Sletning af meddelelser
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Via Toyota Supra Command:

1 "Notifications" (Meddelelser)

2 Vælg eventuelt den relevante 
meddelelse.

3  Tryk på knappen.

4 "Delete this notification" (Slet 
denne meddelelse) eller "Delete 
all notifications" (Slet alle med-
delelser)

Følgende indstillinger kan foreta-
ges:
• Valg af de apps, du vil tillade vis-

ning af meddelelser fra.
• Sortering af meddelelsernes 

rækkefølge efter dato eller priori-
tering.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Notifications" (Meddelelser)

4 Vælg den ønskede indstilling.

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr, 
der ikke er monteret i din bil, fx på 
grund af det valgte ekstraudstyr el-
ler landespecifikationerne. Dette 
gælder også sikkerhedsrelevante 
funktioner og systemer. Sørg for, al-
tid at overholde gældende relevan-
te love og regler, når du bruger de 
pågældende funktioner og syste-
mer.

Bilen har et antal funktioner, som 
kræver, at der overføres data til 
Toyota eller en udbyder. Overførsel 
af data kan deaktiveres for nogle 
funktioner.

Hvis dataoverførsel er deaktiveret 
for en funktion, kan den pågælden-
de funktion ikke anvendes.

Der må kun foretages indstillinger, 
mens bilen holder stille.

Indstillinger

Personlige indstillinger

Bilens udstyr

Databeskyttelse

Dataoverførsel

Princip

Generelt
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Følg instruktionerne på betjenings-
skærmen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Data privacy" (Databeskyttelse)

4 Vælg den ønskede indstilling.

Afhængig af brugen gemmer bilen 
persondata som fx gemte radiosta-
tioner. Disse persondata kan slettes 
permanent ved hjælp af Toyota 
Supra Command.

Afhængig af bilens udstyr kan føl-
gende data slettes:
• Indstillinger for førerprofil.
• Gemte radiostationer.
• Gemte favoritknapper.
• Værdier i tur-computeren og 

on-board-computeren.
• Musikharddisk.
• Navigation, fx gemte destinatio-

ner.
• Telefonbog.
• Onlinedata, fx favoritter, cookies.
• Office-data, fx talemeddelelser.
• Login-konti.

Det kan tage op til 15 minutter i alt 
at slette data.

Data må kun slettes, mens bilen 
holder stille.

Følg instruktionerne på betjenings-
skærmen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Data privacy" (Databeskyttelse)

4 "Delete personal data" (Slet per-
sonlige data)

5 "Delete personal data" (Slet per-
sonlige data)

6 "OK"

7 Forlad og lås bilen.

Sletningen er gennemført efter 15 
minutter.

Hvis alle data ikke er slettet, kan 
sletteproceduren eventuelt genta-
ges.

Aktivér køreklar tilstand for at an-
nullere sletningen af data.

Aktivering/deaktivering

Sletning af persondata i bilen

Princip

Generelt

Driftsbetingelser

Sletning af data

Annullering af sletning
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Der kan gemmes individuelle ind-
stillinger for flere førere i førerprofi-
lerne, som kan indlæses efter be-
hov.

Der findes tre profiler til lagring af 
personlige bilindstillinger. Hver 
fjernbetjening tildeles til en af disse 
førerprofiler.

Når bilen låses op med en fjernbe-
tjening, aktiveres den tildelte fører-
profil. Alle indstillinger, som gem-
mes i førerprofilen, aktiveres auto-
matisk.

Hvis flere førere bruger deres egen 
fjernbetjening, tilpasses bilen til de-
res personlige indstillinger, når den 
låses op. Disse indstillinger gen-
dannes også, hvis bilen i den mel-
lemliggende periode bruges af en 
person med en anden fjernbetje-
ning.

Ændringer i indstillingerne gemmes 
automatisk i den aktuelt anvendte 
førerprofil.

Hvis en anden førerprofil vælges 
via Toyota Supra Command, an-
vendes de indstillinger, der er gemt 
i denne, automatisk. Den nye fører-
profil tildeles til den nøgle, der an-
vendes.

Der findes desuden en gæsteprofil, 
som ikke tildeles til en fjernbetje-
ning. Den kan bruges til at foretage 

indstillinger på bilen, uden at de 
personlige førerprofiler ændres.

For at sikre at den korrekte fører-
profil kan indstilles, skal systemet 
kunne tildele den registrerede fjern-
betjening unikt til føreren.

Dette sikres, hvis følgende betin-
gelser er opfyldt:
• Føreren har kun sin egen fjern-

betjening på sig.
• Føreren låser bilen op.
• Føreren stiger ind i bilen via fø-

rerdøren.

Navnet på den aktuelt anvendte fø-
rerprofil vises, når betjeningsskær-
men tændes.

Vælg en førerprofil, se side 75.

Så snart motoren startes, eller der 
trykkes på en knap, vises den sidst 
valgte skærm på betjeningsskær-
men.

Annullering af velkomstskærmen 
via Toyota Supra Command: "OK"

Indstillinger for følgende systemer 
og funktioner gemmes i den aktuelt 
anvendte førerprofil. Hvilke indstil-
linger, der kan gemmes, afhænger 
af landet og bilens udstyr.
• Oplåsning og låsning.
• Lygter

Førerprofiler

Princip

Generelt

Driftsbetingelser

Aktuelt anvendt førerprofil

Indstillinger
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• Aircondition.
• Radio.
• Instrumentgruppe.
• Knapper til favoritter.
• Lydstyrker, lyd.
• Betjeningsskærm.
• Parkeringssensorer.
• Bakkamera.
• Forrudedisplay.
• Kontakt til sport-funktion.
• Sædeposition, sidespejlenes po-

sition.

De positioner, der er indstillet via sæde-
hukommelsen, og den sidst indstillede 
position gemmes.

• Fartpilot.
• Toyota Supra Safety.

Uanset hvilken fjernbetjening, der 
anvendes, er det muligt at indlæse 
en anden førerprofil. Det gør det 
muligt at hente personlige bilindstil-
linger, selvom bilen ikke blev låst op 
med førerens egen fjernbetjening.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Driver profiles" (Førerprofiler)

3 Bruges til at vælge en førerpro-
fil.

4 "OK"

• De indstillinger, som gemmes i 
den valgte førerprofil, aktiveres 
automatisk.

• Den valgte førerprofil tildeles til 
den fjernbetjening, der anven-
des.

• Hvis førerprofilen i forvejen er til-
delt til en anden fjernbetjening, 
gælder førerprofilen for begge 
fjernbetjeninger.

Med gæsteprofilen kan der foreta-
ges individuelle indstillinger, som 
ikke er gemt i nogle af de tre fører-
profiler.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Driver profiles" (Førerprofiler)

3 "Drive off (guest)" (Start kørsel 
(gæst))

4 "OK"

Gæsteprofilen kan ikke omdøbes. 
Den tildeles ikke til den anvendte 
fjernbetjening.

For at undgå, at førerprofilerne for-
veksles, kan der tildeles et person-
ligt navn til den anvendte førerpro-
fil.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Driver profiles" (Førerprofiler)

3 Bruges til at vælge en førerpro-
fil.

 En førerprofil med dette symbol kan 
omdøbes.

Administration af profiler

Valg af førerprofil

Gæsteprofil

Omdøbning af førerprofilen
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4 "Change driver profile name" 
(Skift førerprofilnavn)

5 Indtast et navn til profilen.

6  Vælg symbolet.

Indstillingerne for den aktive fører-
profil stilles tilbage til fabriksindstil-
lingerne.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Driver profiles" (Førerprofiler)

3 Bruges til at vælge en førerpro-
fil.

 En førerprofil med dette symbol kan 
nulstilles.

4 "Reset driver profile" (Nulstil fø-
rerprofil)

5 "OK"

De fleste af indstillingerne i den ak-
tuelle førerprofil kan eksporteres.

Eksport kan være nyttigt i forbindel-
se med sikkerhedskopiering og ind-
læsning af personlige indstillinger, 
fx før bilen skal på værksted. Når 
førerprofilerne er sikkerhedskopie-
ret, kan de bruges i en anden bil.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Driver profiles" (Førerprofiler)

3 Bruges til at vælge en førerpro-
fil.

 En førerprofil med dette symbol kan 
eksporteres.

4 "Export driver profile" (Eksportér 
førerprofil)

5 Vælg et medie til eksport af fø-
rerprofilen.

• "USB device" (USB-enhed)

Vælg om nødvendigt USB-lagringsme-
diet, se side 81.

De eksisterende indstillinger i den 
aktuelle førerprofil overskrives med 
indstillingerne i den importerede fø-
rerprofil.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Driver profiles" (Førerprofiler)

3 Vælg den førerprofil, der skal 
overskrives.

 En førerprofil med dette symbol kan 
overskrives.

4 "Import driver profile" (Importér 
førerprofil)

5 Vælg et medie til import af fører-
profilen.

• USB-lagringsenhed: "USB de-
vice" (USB-enhed)

Vælg om nødvendigt USB-lagringsme-
diet.

6 Vælg den førerprofil, der skal 
importeres.

Nulstilling af førerprofilen

Eksport af førerprofil

Import af førerprofil
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Det er ikke altid muligt at tildele en 
fjernbetjening unikt til én fører. Det 
kan være tilfældet i følgende situati-
oner:
• Forsædepassageren låser bilen 

op med sin fjernbetjening, men 
en anden person kører bilen.

• Føreren låser bilen op med 
smart-nøglen, og har flere fjern-
betjeninger på sig.

• Hvis der skiftes fører, uden at bi-
len låses og låses op.

• Hvis der befinder sig flere fjern-
betjeninger i området uden for bi-
len.

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr, 
der ikke er monteret i din bil, fx på 
grund af det valgte ekstraudstyr el-
ler landevarianten. Dette gælder 
også sikkerhedsrelevante funktio-
ner og systemer. Sørg for, altid at 
overholde gældende relevante love 
og regler, når du bruger de pågæl-
dende funktioner og systemer.

Bilen har forskellige typer tilslut-
ningsmuligheder for mobile enhe-
der. Hvilken tilslutningstype, der 
skal vælges, afhænger af den mo-
bile enhed og den funktion, der skal 
bruges.

Følgende lister viser de mulige 
funktioner og de forbindelsestyper, 
der passer til dem. Funktionsni-
veauet afhænger af den mobile en-
hed.

Systemets begrænsninger Forbindelser

Bilens udstyr

Princip

Generelt
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Følgende forbindelsestyper kræver 
engangsregistrering i bilen:
• Bluetooth.
• Apple CarPlay.
• Skærmspejling.

Derefter genkendes og tilsluttes re-
gistrerede enheder automatisk i bi-
len.

• Kompatibel enhed med 
Bluetooth-grænseflade.

• Enheden kan anvendes.
• Bluetooth aktiveres på enheden 

og tændes i bilen, se side 78.
• Enheden kan kræve visse stan-

dardindstillinger for Bluetooth, fx 
synlighed. Se brugsanvisningen 
til enheden.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

Funktion
Forbindelses-
type

Opkald via det håndfri 
system

Brug af telefonfunktio-
ner via Toyota Supra 
Command.

Brug af smartphonens 
Office-funktioner.

Bluetooth.

Afspilning af musik fra 
smartphone eller 
audioafspiller.

Bluetooth el-
ler USB.

Brug af kompatible 
apps via Toyota Supra 
Command.

Bluetooth el-
ler USB.

USB-lagringsenhed:

Eksport og import af fø-
rerprofiler.

Import og eksport af 
gemte ture.

Musikafspilning.

USB.

Afspilning af video fra 
smartphone eller 
USB-enhed.

USB.

Brug af Apple Car-
Play-apps via Toyota 
Supra Command samt 
ved hjælp af stemme-
kommandoer.

Bluetooth og 
WLAN.

Skærmspejling: Vis-
ning af smartphonens 
skærm på betjenings-
skærmen.

WLAN.

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Betjening af indbyggede informations-
systemer og kommunikationsenhe-
der under kørslen kan lede din op-
mærksomhed væk fra trafikken. Du ri-
sikerer at miste herredømmet over bi-
len. Der er risiko for ulykker. Syste-
merne eller enhederne må kun 
betjenes, når trafiksituationen tillader 
det. Stands om nødvendigt bilen, og 
betjen systemerne eller enhederne, 
mens bilen holder stille.

Bluetooth-forbindelse

Driftsbetingelser

Tænd for Bluetooth
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3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 "Settings" (Indstillinger)

5 "Bluetooth"

For at kunne bruge alle de under-
støttede funktioner i en mobiltele-
fon, skal følgende funktioner aktive-
res, før mobiltelefonen registreres i 
bilen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 "Settings" (Indstillinger)

5 Vælg den ønskede indstilling.
• "Office"

Aktivér denne funktion for at overføre 
SMS'er, e-mail, kalender, opgaver, no-
ter og påmindelser til bilen. Overførsel 
af alle data til bilen kan medføre om-
kostninger.

• "Contact pictures" (Billeder af 
kontakter)

Aktivér denne funktion for at få vist bil-
leder af kontakter.

6 Vip styreenheden til venstre.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 "Connect new device" (Tilslut ny 
enhed)

5 Vælg funktioner:

•  "Telephone" (Telefon)

•  "Bluetooth audio" 
(Bluetooth-audio)

•  "Apps"

•  "Apple CarPlay"

•  "Screen Mirroring" 
(Skærmspejling)

Bilens Bluetooth-navn vises på betje-
ningsskærmen.

6 På den mobile enhed skal du 
søge efter Bluetooth-enheder i 
nærheden.

Bilens Bluetooth-navn vises på den mo-
bile enheds skærm.

Vælg bilens Bluetooth-navn.

7 Afhængig af den mobile enhed 
vises enten et kontrolnummer, 
eller du skal selv indtaste kon-
trolnummeret.

• Sammenlign kontrolnummeret 
på betjeningsskærmen med kon-
trolnummeret på enhedens 
skærm.

Bekræft kontrolnummeret i enheden og 
på betjeningsskærmen.

• Indtast det samme kontrolnum-
mer på enheden og via Toyota 
Supra Command, og bekræft.

Enheden er tilsluttet og vises på listen 
over enheder, se side 83.

Aktivering/deaktivering af 
telefonfunktioner

Registrering af den mobile 
enhed i bilen
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Der kan være tilfælde, hvor den 
mobile enhed ikke fungerer som 
forventet, selvom alle forudsætnin-
ger er opfyldt, og alle de nødvendi-
ge trin er udført i den korrekte ræk-
kefølge. Alligevel fungerer den mo-
bile enhed ikke som forventet.

I sådanne tilfælde kan følgende for-
klaringer være til hjælp:

Hvorfor kunne mobiltelefonen ikke 
parres eller tilsluttes?
• Der er parret for mange Bluetoo-

th-enheder til mobiltelefonen el-
ler bilen.

Slet Bluetooth-forbindelser til andre en-
heder i bilen.

Slet alle kendte Bluetooth-forbindelser 
fra listen over enheder på mobiltelefo-
nen, og start en ny søgning efter enhe-
der.

• Mobiltelefonen er i strømsparetil-
stand, eller batteriets ladestatus 
er lav.

Lad mobiltelefonen op.

Hvorfor reagerer mobiltelefonen 
ikke længere?
• Apperne på mobiltelefonen fun-

gerer ikke længere.

Sluk for mobiltelefonen, og tænd den 
igen.

• Den omgivende temperatur er 
for høj eller for lav, til at mobilte-
lefonen kan bruges.

Mobiltelefonen må ikke udsættes for 
ekstreme temperaturer.

Hvorfor kan telefonens funktioner 

ikke betjenes via Toyota Supra 
Command?
• Mobiltelefonen er muligvis ikke 

konfigureret korrekt, fx som en 
Bluetooth-audioenhed.

Tilslut mobiltelefonen med telefonen el-
ler en funktion til ekstra telefon.

Hvorfor er der ingen emner i tele-
fonbogen, eller hvorfor vises ikke 
alle emner eller kun dele af emner-
ne?
• Overførslen af emnerne i telefon-

bogen er ikke fuldført endnu.
• Under visse omstændigheder 

overføres kun emner i telefonbo-
gen, som er gemt i mobiltelefo-
nen eller på SIM-kortet.

• Telefonbogsemner med special-
tegn kan muligvis ikke vises.

• Kontakter kan muligvis ikke over-
føres fra sociale netværk.

• Det antal telefonbogsemner, der 
skal gemmes, er for stort.

• Mængden af kontaktdata er for 
stor, eksempelvis på grund af 
gemte oplysninger som fx med-
delelser.

Reducér datamængden for kontakten.

• En mobiltelefon kan kun tilsluttes 
som audiokilde eller som telefon.

Konfigurér mobiltelefonen, og tilslut den 
med telefonen eller en funktion til eks-
tra telefon.

Hvordan kan kvaliteten af telefon-
forbindelsen forbedres?
• Justér Bluetooth-signalets styr-

ke på mobiltelefonen. Frem-
gangsmåden afhænger af mobil-
telefonen.

Ofte stillede spørgsmål
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• Justér mikrofonens og højttale-
rens lydstyrke separat i lydindstil-
lingerne.

Hvis alle punkter på listen er gen-
nemgået, og den ønskede funktion 
ikke kan udføres, skal du kontakte 
kundesupport, en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk.

Mobile enheder med USB-port til-
sluttes via USB-porten.
• Audioenheder, fx MP3-afspillere.
• USB-lagringsenheder.

Almindelige filsystemer understøttes. 
Formaterne FAT32 og exFAT anbefa-
les.

En tilsluttet USB-enhed lades op 
via USB-porten, hvis enheden un-
derstøtter dette. Bemærk USB-por-
tens maksimale ladestrøm.

Følgende kan udføres for USB-por-
te, der er kompatible med dataover-
førsel:
• Eksport og import af førerprofiler, 

se side 74.
• Afspilning af musikfiler via 

USB-audio.
• Afspilning af videofilm via 

USB-video.
• Import af ture.

Vær opmærksom på følgende un-
der tilslutning:
• Tryk ikke hårdt, når stikket sæt-

tes i USB-porten.
• Brug et fleksibelt adapterkabel.
• Beskyt USB-enheden mod me-

kaniske skader.
• Da der findes mange forskellige 

USB-enheder på markedet, kan 
det ikke garanteres, at alle enhe-
der fungerer i bilen.

• USB-enhederne må ikke udsæt-
tes for ekstreme forhold som fx 
meget høje temperaturer. Se en-
hedens brugsanvisning.

• Da der findes mange forskellige 
komprimeringsteknikker, kan det 
ikke garanteres at alt indhold, 
som er lagret på USB-enheden 
afspilles korrekt.

• For at sikre korrekt overførsel af 
de lagrede data må en USB-en-
hed ikke lades op fra stikket i bi-
len, når enheden også er sluttet 
til USB-porten.

• Afhængig af, hvordan USB-en-
heden bruges, kan det være 
nødvendigt at foretage indstillin-
ger på USB-enheden. Se brugs-
anvisningen til enheden.

Uegnede USB-enheder:
• USB-harddiske.
• USB-hubs.
• USB-kortlæsere med flere ind-

stik.
• HFS-formaterede USB-enheder.
• Enheder som fx blæsere eller 

lamper.

Kompatibel enhed med USB-port.

Tilslutning via USB

Generelt

Driftsbetingelser
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USB-enheden vises på listen over 
enheder, se side 83.

*: Hvis monteret

CarPlay gør det muligt at betjene 
visse funktioner i en kompatibel Ap-
ple iPhone via Siri-stemmestyring 
og Toyota Supra Command.

• Kompatibel iPhone

iPhone 5 eller nyere med iOS 7.1 eller 
nyere
• Tilsvarende mobilradiokontakt
• Bluetooth, WLAN og Siri-stem-

mestyring aktiveret på iPhonen.
• Bestilling af tjenesten Toyota 

Supra Connect: Klargøring af Ap-
ple CarPlay.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (System-
indstillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile 
enheder)

4 "Settings" (Indstillinger)

5 Vælg følgende indstillinger:
• "Bluetooth"
• "Apple CarPlay"

Registrér iPhonen via Bluetooth i 
bilen, se side 78.

Vælg funktionen CarPlay:  "Apple 
CarPlay"

iPhonen er sluttet til bilen og vises 
på listen over enheder, se side 83.

Se nærmere oplysninger i instrukti-
onsbogen til navigationssystemet.

Der kan være tilfælde, hvor den 
mobile enhed ikke fungerer som 
forventet, selvom alle forudsætnin-
ger er opfyldt, og alle de nødvendi-
ge trin er udført i den korrekte ræk-
kefølge. Alligevel fungerer den mo-
bile enhed ikke som forventet.

I sådanne tilfælde kan følgende for-
klaringer være til hjælp:

iPhonen er allerede parret med 
Apple CarPlay. Når en ny forbindel-
se oprettes, kan CarPlay ikke læn-
gere vælges.
• Slet den pågældende iPhone fra 

listen over enheder.
• På iPhonen skal du slette den 

pågældende bil fra listen over 
gemte forbindelser under 
Bluetooth og under WLAN.

• iPhonen parres derefter som en 
ny enhed.

Hvis de angivne trin er udført, og 

Tilslutning af en enhed

Klargøring af Apple CarPlay*

Princip

Driftsbetingelser

Aktivering af Bluetooth og 
CarPlay

Registrering af en iPhone 
med CarPlay

Funktion

Ofte stillede spørgsmål
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den ønskede funktion stadigvæk 
ikke kan køres: Kontakt kundesup-
port, en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

Med skærmspejling kan du få vist 
smartphonens skærm på betje-
ningsskærmen.

• Kompatibel smartphone med 
skærmspejlingsgrænseflade.

• Skærmspejling er slået til på 
smartphonen.

• WLAN er slået til i bilen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 "Settings" (Indstillinger)

5 "Vehicle WiFi" (Bilens wi-fi)

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 "Connect new device" (Tilslut ny 
enhed)

5  "Screen Mirroring" 
(Skærmspejling)

Bilens WLAN-navn vises på betjenings-
skærmen.

6 På smartphonen skal du søge 
efter WLAN-enheder i nærhe-
den.

Bilens WLAN-navn vises på enhedens 
skærm. Vælg bilens WLAN-navn.

7 Bekræft forbindelsen via Toyota 
Supra Command.

Enheden er tilsluttet og vises på li-
sten over enheder, se side 83.

• Efter engangsregistreringen gen-
kendes enhederne automatisk 
og tilsluttes igen, når standbytil-
standen er slået til.

• Data gemt på SIM-kortet eller i 
mobiltelefonen overføres til bilen, 
når mobiltelefonen registreres.

• Nogle enheder kan kræve visse 
indstillinger, fx godkendelse. Se 
brugsanvisningen til enheden.

Skærmspejling

Generelt

Driftsbetingelser

Slå WLAN til

Registrering af smartphonen 
med skærmspejling

Administration af mobile 
enheder

Generelt
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Alle enheder, der er registreret eller 
sluttet til bilen, vises på listen over 
enheder.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

Et symbol angiver den funktion, en-
heden anvendes til.

Funktioner kan aktiveres eller deak-
tiveres på en registreret eller tilslut-
tet enhed.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 Vælg den relevante enhed.

5 Vælg den ønskede indstilling.

Hvis en funktion tildeles til en en-
hed, men allerede er aktiveret på 
en anden enhed, overføres den til 
den nye enhed, og den forrige en-
hed frakobles.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 Vælg en enhed.

5 "Disconnect device" (Frakobl 
enhed)

Enheden forbliver registreret og 
kan tilsluttes igen, se side 84.

En frakoblet enhed kan tilsluttes 
igen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 Vælg en enhed.

Visning af listen over 
enheder

Symbol Funktion

"Telephone" (Telefon)

"Additional telephone" 
(Ekstra telefon)

"Bluetooth audio" 
(Bluetooth-audio)

"Apps"

"Apple CarPlay"

"Screen Mirroring" 
(Skærmspejling)

Konfiguration af enheden

Frakobling af en enhed

Tilslutning af en enhed
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5 "Connect device" (Tilslut enhed)

Funktioner, der er tildelt til enheden 
før frakoblingen, tildeles til enheden 
igen, når den tilsluttes igen. Hvis 
det er relevant, deaktiveres disse 
funktioner for en allerede tilsluttet 
enhed.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 Vælg en enhed.

5 "Delete device" (Slet enhed)

Enheden frakobles og slettes fra li-
sten over enheder.

Hvis der er sluttet endnu en telefon 
til bilen, gemmes denne telefon 
som en ekstra telefon. Der kan byt-
tes om på tildelingen af telefonen 
og den ekstra telefon.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Mobile devices" (Mobile enhe-
der)

4 "Settings" (Indstillinger)

5 "Swap telephone/additional tel." 
(Byt om på telefon/ekstra tele-
fon)

Sletning af en enhed

Byt om på telefonen og en 
ekstra telefon
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Leveringsspecifikationen omfatter 
to fjernbetjeninger med integreret 
nøgle.

Hver fjernbetjening indeholder et 
udskifteligt batteri. Udskiftning af 
batteriet, se side 89.

Knapfunktionerne kan tildeles af-
hængig af bilens udstyr og lande-
specifikationerne. Se side 98 for 
oplysninger om indstillinger.

En førerprofil, se side 74, med per-
sonlige indstillinger kan tildeles til 
en fjernbetjening.

For at forhindre, at fjernbetjenin-
gen bliver låst inde i bilen, skal du 
altid tage den med, når du forlader 
bilen.

Åbning og lukning

Bilens udstyr

Fjernbetjening

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Personer eller dyr, der bliver tilbage i 
bilen, kan låse dørene indefra og låse 
sig inde. Hvis det sker, kan bilen ikke 
åbnes udefra. Der er risiko for person-
skade. Tag fjernbetjeningen med dig, 
så du kan åbne bilen udefra.

ADVARSEL

For nogle landespecifikationer kræver 
det specialviden at låse bilen indefra.

Der er risiko for personskade eller 
dødsfald, hvis personer bliver sidden-
de i bilen i længere tid og udsættes 
for ekstreme temperaturer. Bilen må 
ikke låses udefra, når der sidder per-
soner i den.

ADVARSEL

Børn eller dyr uden opsyn i bilen kan 
sætte bilen i bevægelse og medføre 
fare for dem selv eller andre trafikan-
ter, fx ved følgende handlinger:

• Tryk på start/stop-knappen.

• Slæk parkeringsbremsen.

• Åbning og lukning af døre eller ru-
der.

• Aktivering af gearposition N.

• Betjening af udstyr i bilen.

Der er risiko for ulykker eller person-
skade. Efterlad ikke børn eller dyr i bi-
len uden opsyn. Tag fjernbetjeningen 
med, når du forlader bilen, og lås bi-
len.
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1 Lås op

2 Lås
3 Oplåsning af bagagerumsklap-

pen
4 Forsinket slukning af forlygterne

Hvordan bilen reagerer, når den lå-
ses op med fjernbetjeningen, af-
hænger af følgende indstillinger:
• Om kun førerdøren og brænd-

stofklappen eller alle bilens ad-
gangssteder låses op, når der 
trykkes på knappen første gang.

• Om oplåsningen af bilen bekræf-
tes med et lyssignal.

• Om velkomstlyset, se side 187, 
tændes, når bilen låses op.

• Om førersædet er indstillet til 
den senest gemte sædeposition i 
førerprofilen.

• Om ruden sænkes yderligere, så 
det bliver nemmere at stige ind.

Hvis kun førerdøren og brændstof-
klappen låses op på grund af ind-
stillingerne, skal du trykke på knap-
pen på fjernbetjeningen igen for at 
låse bilens øvrige adgangssteder 
op.

Følgende funktioner udføres også:
• De indstillinger, der er gemt i fø-

rerprofilen, anvendes, se side 
74.

• Kabinelyset tændes, medmindre 
det er slukket manuelt. Kabinely-
set kan slås til/fra manuelt.

• Indvippede sidespejle vippes ud.

Hvis sidespejlene er vippet ind ved 
brug af knappen i kabinen, vippes de 
ikke ud, når bilen låses op.

• Med tyverisikring: Tyverisikrin-
gen slås fra.

• Med alarmsystem: Alarmsyste-
met slås fra.

Afhængig af indstillingen sænkes 
ruden hurtigere, når en dør åbnes.

Bilen er klar til at køre, når en af for-
dørene åbnes.

Lygtefunktionerne kan afhænge af 
lysstyrken i omgivelserne.

Oversigt

Lås op

Generelt

Oplåsning af bilen

Tryk på knappen på fjernbe-
tjeningen.

Tryk to gange på knappen på 
fjernbetjeningen hurtigt efter 
hinanden for at aktivere kom-
forthukommelsen.

OM99X49DK.book  Page 87  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



88

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER

Ruderne åbnes i den tid, knappen 
på fjernbetjeningen holdes inde.

Sidespejlene, som blev vippet ind 
via komfortlukningen, vippes ud.

Hvordan bilen reagerer, når den lå-
ses med fjernbetjeningen, afhæn-
ger af følgende indstillinger:
• Om låsningen af bilen bekræftes 

med et lyssignal.
• Om sidespejlene vippes ind 

automatisk, når bilen låses op og 
låses.

• Om den forsinkede slukning af 
forlygterne aktiveres, når bilen 
låses.

1 Luk førerdøren.

2  Tryk på knappen på fjern-

betjeningen.

Følgende funktioner udføres:
• Alle døre, bagagerumsklappen 

og brændstofklappen låses.
• Med tyverisikring: Tyverisikrin-

gen slås til. Det forhindrer, at dø-
rene låses op ved hjælp af låsek-

napperne eller udløserne på dø-
rene.

• Med alarmsystem: Alarmsyste-
met er slået til.

Hvis køreklar tilstand fortsat er slået 
til, når bilen låses, lyder bilens horn 
to gange. Hvis det sker, skal køre-
klar tilstand slås fra ved at trykke på 
start/stop-knappen.

Ruderne lukkes i den tid, knappen 
på fjernbetjeningen holdes inde.

Sidespejlene vippes ind.

Hvis havariblinket er tændt, vippes 
sidespejlene ikke ind.

Funktionen er ikke tilgængelig i de 

Komfortåbning

Åbning

Hold knappen på fjernbetje-
ningen inde.

Lås

Generelt

Låsning af bilen

Komfortlukning

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Der er risiko for at få kropsdele i klem-
me, når komfortlukningen betjenes. 
Der er risiko for personskade. Når 
komfortlukning udføres, skal det sik-
res, at bevægelsesområdet holdes 
frit.

Lukning

Hold knappen på fjernbetje-
ningen inde, efter at bilen er 
låst.

Tænd kabinelyset og det ud-
vendige lys

Tryk på knappen på fjernbe-
tjeningen, når bilen er låst.
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første 10 sekunder efter, at bilen er 
blevet låst.
• Kabinelyset tændes, medmindre 

det er slukket manuelt. Kabinely-
set kan slukkes/tændes manuelt, 
se side 191.

• Afhængig af indstillingerne tæn-
des det udvendige lys, se side 
187.

Lygtefunktionerne kan afhænge af 
lysstyrken i omgivelserne.

For at forhindre, at fjernbetjenin-
gen bliver låst inde, bør du ikke 
lægge den fra dig i bagagerummet.

Det er muligt at indstille, om dørene 
skal låses op, når bagagerumsklap-
pen åbnes med fjernbetjeningen. 
Se side 98 for oplysninger om ind-
stillinger.

På nogle udstyrsmodeller låses dø-
rene også op hver gang.

Indstilling af varighed, se side 187.

1 Tag den integrerede nøgle ud af 
fjernbetjeningen, se side 92.

2 Sæt den integrerede nøgle ind 
under dækslet til batterirummet, 
pil 1, og vip dækslet op med den 
integrerede nøgle, pil 2.

Bagagerumsklap

Generelt

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Der er risiko for at få kropsdele i klem-
me, når bagagerumsklappen betje-
nes. Der er risiko for personskade. 
Under åbning og lukning skal det sik-
res, at bagagerumsklappens bevæ-
gelsesområde holdes frit.

BEMÆRK

Bagagerumsklappen svinger bagud 
og opad, når den åbnes. Der er risiko 
for tingsskade. Under åbning og luk-
ning skal det sikres, at bagage-
rumsklappens bevægelsesområde 
holdes frit.

Lås op

Tryk på kontakten på fjernbe-
tjeningen, hold den inde i ca. 
1 sekund.

Aktivering af forsinket 
slukning af forlygterne

Tryk på kontakten på fjernbe-
tjeningen, hold den inde i ca. 
1 sekund.

Udskiftning af batteri
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3 Brug en spids genstand til at 
trykke batteriet i pilens retning 
og løfte det ud.

4 Isæt et nyt batteri af typen CR 
2032 med plussiden opad.

5 Tryk dækslet fast.

6 Tryk den integrerede nøgle ind i 
bilnøglen, til den klikker fast.

Du kan købe flere fjernbetjeninger 
hos en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

En mistet fjernbetjening kan spær-
res, og du kan købe en ny, hos en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repa-
ratør eller andre kvalificerede fag-
folk.

Hvis der er tildelt en førerprofil, se 

side 74, til den mistede fjernbetje-
ning, skal forbindelsen til denne 
fjernbetjening slettes. Derefter kan 
der tildeles en ny fjernbetjening til 
førerprofilen.

Der vises en meddelelse fra bilen, 
se side 163.

Under visse forhold kan det være 
vanskeligt for bilen at registrere 
fjernbetjeningen, fx følgende:
• Nøglens batteri er afladet. Ud-

skiftning af batteriet, se side 89.
• Radioforbindelsen afbrydes af 

sendemaster eller udstyr, der 
sender kraftige signaler.

• Fjernbetjeningen skærmes af 
metalgenstande.

Fjernbetjeningen må ikke transporte-
res sammen med metalgenstande.

• Radioforbindelsen forstyrres af 
mobiltelefoner eller andet elek-
tronisk udstyr i umiddelbar nær-
hed af fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen må ikke transporte-
res sammen med elektronisk udstyr.

• Forstyrrelse af radiotransmissio-
ner som følge af opladning af 
mobile enheder, fx en mobiltele-
fon.

• Fjernbetjeningen er placeret i 
umiddelbar nærhed af den tråd-
løse lader. Læg fjernbetjeningen 
et andet sted.

Hvis der opstår en fejl, kan bilen lå-

Bortskaf de brugte batterier 
hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk, eller af-
levér dem på det relevante 
indsamlingssted.

Ekstra fjernbetjeninger

Mistet fjernbetjening

Fejl

Generelt
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ses op og låses udefra ved hjælp af 
den integrerede nøgle, se side 91.

Køreklar tilstand kan ikke aktiveres, 
hvis fjernbetjeningen ikke er regi-
streret.

Hvis det sker, skal du gøre følgen-
de:

1 Hold bagsiden af fjernbetjenin-
gen mod mærket på ratstam-
men. Hold øje med displayet i 
instrumentgruppen.

2 Hvis fjernbetjeningen registre-
res: Aktivér køreklar tilstand in-
den for 10 sekunder.

Hvis fjernbetjeningen ikke registre-
res, skal du flytte fjernbetjeningen 
en smule og gentage proceduren.

Hvad kan man gøre for at åbne bi-
len, hvis fjernbetjeningen ved et 
uheld er blevet låst inde i bilen?
• Fjerntjenesterne i appen Toyota 

Supra Connect kan bruges til at 

låse og oplåse bilen.

Det kræver en aktiv Toyota Supra Con-
nect-aftale, og at appen Toyota Supra 
Connect er installeret på en smartpho-
ne.

• Oplåsning af bilen kan udføres 
ved at sende en anmodning via 
Concierge-tjenesten.

Dette kræver en aktiv Toyota Supra 
Connect-aftale.

Med den integrerede nøgle kan fø-
rerdøren låses op og låses uden 
brug af fjernbetjeningen.

Den integrerede nøgle kan også 
opbevares i handskerummet.

Brug den integrerede nøgle til at 
betjene nøglekontakten til forsæ-
deairbaggene, se side 203.

Aktivering af køreklar tilstand via 
fjernbetjeningens særlige id-funk-
tion

Ofte stillede spørgsmål

Integreret nøgle

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

For nogle landespecifikationer kræver 
det specialviden at låse bilen indefra.

Der er risiko for personskade eller 
dødsfald, hvis personer bliver sidden-
de i bilen i længere tid og udsættes 
for ekstreme temperaturer. Bilen må 
ikke låses udefra, når der sidder per-
soner i den.
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Tryk på knappen, pil 1, og træk den 
integrerede nøgle ud, pil 2.

1 Træk dørhåndtaget udad med 
den ene hånd, og hold det ude.

2 Før en af den anden hånds fing-
re ind under afdækningen fra 
bagsiden, og tryk afdækningen 
udad.

Støt afdækningen med tommelfingeren, 
så den ikke falder af dørhåndtaget.

3 Tag afdækningen af.

4 Lås døren op eller lås den med 
den integrerede nøgle.

De øvrige døre skal låses op eller 
låses indefra.

Det aktiverede alarmsystem udlø-
ses, når døren åbnes, efter at den 
er låst op via dørens lås.

Alarmsystemet slås ikke til, hvis bi-
len låses med den integrerede nøg-
le.

I tilfælde af en alvorlig ulykke låses 

BEMÆRK

Dørlåsen sidder fast på døren. Dør-
håndtaget kan bevæges. Hvis der 
trækkes i dørhåndtaget, mens den in-
tegrerede nøgle sidder i døren, kan 
lakken eller den integrerede nøgle be-
skadiges. Der er risiko for tingsskade. 
Tag den integrerede nøgle ud, før du 
trækker i det udvendige dørhåndtag.

Afmontering

Oplåsning/låsning via dørens 
lås

Alarmsystem

Knapper til centrallås

Generelt
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bilen automatisk op. Havariblinkene 
og kabinelyset lyser.

Knapper til centrallås.

• Brændstofklappen er fortsat 
ulåst.

• Låsningen aktiverer ikke bilens 
tyverisikring.

• Drej døråbneren på den dør, der 
skal åbnes. De øvrige døre for-
bliver låst.

•  Tryk på knappen for at 

låse alle dørene op på samme 
tid. Træk i døråbneren.

Med denne funktion kan du få ad-
gang til bilen uden at bruge fjernbe-
tjeningen.

Du skal blot have fjernbetjeningen 
på dig, for eksempel i en bukselom-
me.

Bilen genkender automatisk fjern-
betjeningen, nå den befinder sig 
meget tæt på eller inde i bilen.

Smart-nøglen understøtter følgen-
de funktioner:
• Oplåsning og låsning af bilen ved 

hjælp af dørhåndtaget.

• For at kunne låse bilen med 
fjernbetjeningen skal den befinde 
sig uden for bilen i nærheden af 
dørene.

• Bilen kan først låses op og låses 
igen efter ca. 2 sekunder.

Oversigt

Lås

Tryk på knappen med fordø-
rene lukket.

Lås op

Tryk på knappen.

Åbning

Smart-nøgle

Princip

Generelt

Driftsbetingelser
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 Føreren skal altid have fjernbe-
tjeningen på sig og tage den 
med, når bilen forlades.

 Afhængig af bilens placering el-
ler radiobølgeforholdene i omgi-
velserne, fungerer fjernbetjenin-
gen muligvis ikke normalt. Fjern-
betjeningen må ikke ligge sam-
men med en elektronisk enhed 
som fx en mobiltelefon eller en 
computer.

 Husk altid at tage fjernbetjenin-
gen med dig, når du forlader bi-
len, i tilfælde af at fjernbetjenin-
gens batteri er fladt, eller at der 
er en fejl i fjernbetjeningen.

Vigtigt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Bilen udsender radiobølger, når 
smart-nøglen bruges til at låse eller 
oplåse dørene, åbne bagage-
rumsklappen, eller når tændingskon-
takten betjenes. Dette system kan 
derfor påvirke implanterede pace-
makere og ICD-enheder.

Personer med implanteret pacemaker 
eller ICD-enhed bør holde en afstand 
på mindst 22 cm til bilen under åbning 
og lukning af døre. Desuden bør de 
undgå at læne sig op ad bilen eller at 
se gennem ruderne udefra, mens en 
dør åbnes eller lukkes.

Brugere af andet elektrisk medicinsk 
udstyr end en implanteret pacemaker, 
pacemaker til hjerteresynkronisering 
eller ICD-enhed skal kontakte deres 
læge eller producenten af udstyret for 
at indhente oplysninger om dets funk-
tion ved påvirkning fra radiobølger.
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Tæt på den forreste del af midterkonsollen

Tæt på den bagerste del af midterkonsollen

I bagagerummet og tæt på bagkofangeren

Tæt på døre og dørhåndtag

Hvordan bilen reagerer, når den lå-
ses op med smart-nøglen, afhænger 
af følgende indstillinger, se side 98:
• Om oplåsningen af bilen bekræf-

tes med et lyssignal.
• Om velkomstlyset, se side 187, 

tændes, når bilen låses op.
• Om sidespejlene vippes ud og 

ind automatisk, når bilen låses 
op og låses.

Rækkevidde (områder hvor smart-nøglens radiobølger sendes)

A

B

C

D

Lås op

Generelt
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Tag fat om håndtaget på en af bi-
lens døre.

Følgende funktioner udføres også:
• Hvis en førerprofil er tildelt til 

nøglen, aktiveres denne fører-
profil, og de indstillinger, der er 
gemt i den, konfigureres.

• Kabinelyset tændes, medmindre 
det er slukket manuelt.

• Indvippede sidespejle vippes ud.

Hvis sidespejlene er vippet ind ved 
brug af knappen i kabinen, vippes de 
ikke ud, når bilen låses op.

• Med tyverisikring: Tyverisikrin-
gen slås fra.

• Med alarmsystem: Alarmsyste-
met slås fra.

Hvordan bilen reagerer, når den lå-
ses med smart-nøglen, afhænger 
af følgende indstillinger, se side 98:
• Om låsningen af bilen bekræftes 

med et lyssignal.
• Om sidespejlene vippes ind 

automatisk, når bilen låses op og 
låses.

• Om den forsinkede slukning af 
forlygterne aktiveres, når bilen 
låses.

Luk førerdøren.

Tryk på fordybningen på håndtaget 
på en lukket bildør i ca. 1 sekund 
uden at gribe fat om dørhåndtaget.

Følgende funktioner udføres:
• Alle døre, bagagerumsklappen 

og brændstofklappen låses.
• Med tyverisikring: Tyverisikrin-

gen slås til. Det forhindrer, at dø-
rene låses op ved hjælp af låse- 
knapperne eller udløserne på 
dørene.

• Med alarmsystem: Alarmsyste-
met er slået til.

For at forhindre, at fjernbetjenin-
gen bliver låst inde, bør du ikke 
lægge den fra dig i bagagerummet.

Oplåsning af bilen

Lås

Generelt

Låsning af bilen

Bagagerumsklap

Generelt
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•  Tryk på kontakten på 

fjernbetjeningen, hold den inde i 

ca. 1 sekund.

Afhængig af indstillingen låses dørene 
også op. Åbning med fjernbetjening, se 
side 89.

Træk bagagerumsklappen ned ved 
hjælp af håndgrebet.

Træk i håndtaget i bagagerummet.

Bagagerumsklappen låses op.

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Der er risiko for at få kropsdele i klem-
me, når bagagerumsklappen betje-
nes. Der er risiko for personskade. 
Under åbning og lukning skal det sik-
res, at bagagerumsklappens bevæ-
gelsesområde holdes frit.

BEMÆRK

Bagagerumsklappen svinger bagud 
og opad, når den åbnes. Der er risiko 
for tingsskade. Under åbning og luk-
ning skal det sikres, at bagage-
rumsklappens bevægelsesområde 
holdes frit.

BEMÆRK

Når bagagerumsklappen lukkes, skal 
det sikres, at bagagedækkenets 
stropper ikke kommer i klemme.

Hvis en strop kommer i klemme, når 
bagagerumsklappen lukkes, kan 
stroppens bøjle på bagagerumsklap-
pen blive beskadiget.

Åbning og lukning

Åbning udefra

Åbning indefra

Tryk på knappen i opbeva-
ringsrummet i førerdøren.

Lukning

Nødåbning af bagagerumsklap-
pen
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Der kan foretages forskellige ind-
stillinger af fjernbetjeningens funkti-
oner afhængig af udstyret og lande-
specifikationerne.

Disse indstillinger gemmes for den 
aktuelt anvendte førerprofil.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Doors/Key" (Døre/nøgle)

4 "Driver's door" (Førerdør) el-

ler "All doors" (Alle døre)

5 Vælg den ønskede indstilling:
• "Driver's door only" (Kun fører-

dør)

Kun førerdøren og brændstofklappen 
låses op. Tryk igen for at låse hele bilen 
op.

• "All doors" (Alle døre)

Hele bilen låses op.

Afhængig af bilens udstyr og lande-
specifikationerne er disse indstillin-
ger muligvis ikke tilgængelige.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Doors/Key" (Døre/nøgle)

4  "Tailgate" (Bagklap) eller 

 "Tailgate and door(s)" 
(Bagklap og dør(e))

5 Vælg den ønskede indstilling:
• "Tailgate" (Bagklap)

Bagagerumsklappen åbnes.

• "Tailgate and door(s)" (Bagklap 
og dør(e))

Bagagerumsklappen og dørene låses 
op.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Driver profiles" (Førerprofiler)

3 Bruges til at vælge en førerpro-
fil.

 Indstillingen kan foretages for en fø-
rerprofil med dette symbol.

4 "Last seat position automatic" 
(Seneste sædeposition automa-
tisk)

Når bilen låses op, justeres fører-
sædet og sidespejlene til den se-
nest indstillede position.

Den senest indstillede position er 
uafhængig af de positioner, der er 
gemt via sædehukommelsen.

Indstillinger

Generelt

Lås op

Døre

Bagagerumsklap

Indstilling af den seneste sæde- 
og spejlposition
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Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Doors/Key" (Døre/nøgle)

4 "Flash for lock/unlock" (Blink 
ved lås/lås op)

Oplåsning bekræftes med to blink og 
låsning med ét blink.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Doors/Key" (Døre/nøgle)

4 Vælg den ønskede indstilling:
• "Relock automatically" (Lås igen 

automatisk)

Bilen låses automatisk igen efter kort 
tid, hvis der ikke åbnes en dør efter op-
låsningen.

• "Lock after pulling away" (Lås ef-
ter påbegyndt kørsel)

Bilen låses automatisk, når den begyn-
der at køre.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Doors/Key" (Døre/nøgle)

4 "Unlock at end of journey" (Lås 
op ved afsluttet kørsel)

Når køreklar tilstand er slået fra ved at 
trykke på start/stop-knappen, låses bi-
len automatisk op.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Doors/Key" (Døre/nøgle)

4 "Fold mirrors in when locked" 
(Vip spejlene ind ved låsning)

Sidespejlene vippes ind automatisk, 
når bilen låses.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Doors/Key" (Døre/nøgle)

4 "Switch off after door opening" 
(Slå fra efter døråbning)

Bilen standser, se side 50, når fordøre-
ne åbnes.

Alarmsystemet reagerer på følgen-
de ændringer, når bilen er låst:
• En dør, motorhjelmen eller baga-

gerumsklappen åbnes.

Bilens bekræftelsessignaler

Automatisk låsning

Automatisk oplåsning

Automatisk indvipning af 
spejlene

Standsning ved åbning af 
fordørene

Alarmsystem

Generelt
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• Bevægelser inde i bilen.
• Ændring i bilens hældning, fx 

hvis nogen forsøger at løfte bilen 
med en donkraft og stjæle hjule-
ne eller forsøger at løfte den for 
at bugsere den væk.

• Afbrydelse af strømforsyningen 
fra batteriet.

• Forkert brug af bilens on-bo-
ard-diagnosestik, OBD.

• Bilen er låst, mens en enhed er 
koblet til on-board-diagnosestik-
ket, OBD. Stik til on-board-diag-
nostik, OBD, se side 332.

Alarmsystemet angiver følgende 
ændringer visuelt og med lyd:
• Lydalarm: Afhængig af de gæl-

dende lokale regler, kan lydalar-
men være slået fra.

• Visuel alarm: Blink med havarib-
linket og eventuelt forlygterne.

Af hensyn til alarmsystemets sik-
kerhed må systemet ikke modifice-
res.

Alarmsystemet slås fra og til, når bi-
len låses op og låses via fjernbetje-
ningen eller smart-nøglen.

Alarmsystemet udløses, når en dør 
åbnes, hvis døren er låst op med 
den integrerede nøgle i dørlåsen.

Stop af alarmen, se side 101.

Bagagerumsklappen kan åbnes, 
selvom alarmsystemet er slået til.

Når bagagerumsklappen lukkes, lå-
ses den igen og overvåges, så læn-
ge dørene er låst. Havariblinket 
blinker én gang.

• Indikatorlampen blinker hvert 2. 
sekund: Alarmsystemet er slået 
til.

• Indikatorlampen blinker i ca. 10 
sekunder og blinker derefter 
hvert 2. sekund: Detektoren for 
bevægelse inde i kabinen og vip-
pealarmens sensor er ikke akti-
ve, fordi dørene, motorhjelmen 
eller bagagerumsklappen ikke er 
lukket korrekt. Korrekt lukkede 
adgangssteder er sikret.

Hvis det åbne adgangssted derefter 
lukkes, aktiveres kabinebeskyttelsen og 
vippealarmen.

• Indikatorlampen slukkes, når bi-
len låses op: Manipulation af bi-
len har ikke været forsøgt.

Tænd/sluk

Åbning af dørene, når 
alarmsystemet er slået til

Åbning af 
bagagerumsklappen med 
alarmsystemet slået til

Indikatorlampe på bakspejlet
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• Indikatorlampen blinker, efter bi-
len er låst op, indtil køreklar til-
stand slås til, dog højst i 5 minut-
ter: Alarmen har været udløst.

Bilens hældning overvåges.

Alarmsystemet reagerer eksempel-
vis, hvis nogen forsøger at stjæle et 
hjul eller bugsere bilen væk.

Kabinen overvåges i sædehøjde. 
Alarmsystemet inklusive detektoren 
for bevægelse i kabinen er derfor 
også aktiveret, når ruden er åben. 
Faldende objekter som fx løv kan 
udløse alarmen utilsigtet.

Vippealarmens sensor og detekto-
ren for bevægelse i kabinen kan 
udløse en alarm, uden at der fore-
går ikke-tilladte aktiviteter.

Mulige situationer, hvor en uønsket 
alarm kan opstå:
• I en vaskehal eller en vaskeauto-

mat.
• I parkeringsanlæg med to etager.
• Under transport på biltog, færge 

eller anhænger.
• Når der er dyr i bilen.
• Når bilen låses efter påbegyndt 

tankning.

Vippealarmens sensor og kabine-
beskyttelsen kan slås fra med hen-
blik på disse situationer.

Indikatorlampen lyser i ca. 2 sekun-
der og blinker derefter igen.

Vippealarmens sensor og detekto-
ren for bevægelse i bilen slås fra, 
indtil næste gang bilen låses.

• Lås bilen op med fjernbetjenin-
gen.

• Lås bilen op med den integrere-
de nøgle, og slå køreklar tilstand 
til ved hjælp af den særlige 
id-funktion på fjernbetjeningen, 
se side 90.

• Med smart-nøgle: Tag godt fat i 
dørhåndtaget på førerdøren el-
ler passagerdøren, mens du har 
fjernbetjeningen på dig.

Ruderne kan åbnes og lukkes ude-
fra ved hjælp af nøglen.

Yderligere oplysninger: Fjernbetje-
ning, se side 86.

Vippealarmens sensor

Detektor for bevægelse i 
kabinen

Undgå falsk alarm

Generelt

Frakobling af vippealarmens sen-
sor og detektoren for bevægelse i 
kabinen

Tryk på knappen på fjernbe-
tjeningen inden for 10 sekun-
der, efter bilen er låst.

Sådan stopper du alarmen

Elrudekontakter

Generelt
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Vinduerne kan betjenes under føl-
gende betingelser.
• I standbytilstand.
• I køreklar tilstand.
• I kort tid efter at bilen er stand-

set.
• Fjernbetjeningen befinder sig i 

kabinen.

Nøglen skal befinde sig inde i bilen.

•  Tryk kontakten til mod-

standspunktet.

Ruden åbnes, så længe kontakten hol-
des inde.

•  Tryk kontakten forbi mod-

standspunktet.

Ruden åbnes automatisk. Bevægelsen 
stoppes ved at trykke på kontakten 
igen.

•  Træk kontakten til mod-

standspunktet.

Ruden lukkes, så længe kontakten hol-
des ude.

•  Træk kontakten forbi 

modstandspunktet.

Ruden lukkes automatisk, hvis døren 
lukkes. Bevægelsen stoppes, når der 
trækkes i kontakten igen.

Klemmesikringen forhindrer, at ob-
jekter eller legemsdele kommer i 
klemme mellem dørrammen og ru-
den, når ruden lukkes.

Hvis der registreres modstand eller 
blokering, mens en rude lukkes, af-
brydes lukningen, og ruden åbnes 
en smule.

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Der er risiko for at få kropsdele i klem-
me, når ruderne betjenes. Der er risi-
ko for personskade eller tingsskade. 
Under åbning og lukning skal det sik-
res, at rudernes bevægelsesområde 
holdes frit.

Oversigt

Elrudekontakter

Driftsbetingelser

Åbning

Lukning

Klemmesikring

Princip

Generelt
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Hvis en ekstern fare eller is betyder, 
at du ikke kan lukke ruden på nor-
mal vis, skal du gøre følgende:

1  Træk kontakten forbi 

modstandspunktet, og hold den 
ude.

Ruden lukkes med en begrænset klem-
mesikring. Hvis lukkekraften overstiger 
en vis værdi, afbrydes lukningen.

2  Træk kontakten forbi 

modstandspunktet igen inden 
for ca. 4 sekunder, og hold den 
ude.

Ruden lukkes uden klemmesikring.

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

En sædeindstilling, der passer til 
personens behov er afgørende for, 
at sikre minimal træthed under 
kørslen.

I tilfælde af en ulykke spiller en kor-
rekt sædeindstilling en vigtig rolle. 
Følg noterne i nedenstående kapit-
ler:
• Sæder, se side 104.
• Sikkerhedsseler, se side 107.
• Nakkestøtter, se side 112.
• Airbags, se side 193.

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Tilbehør på ruderne som fx antenner 
kan forhindre klemmesikringen i at 
fungere. Der er risiko for personska-
de. Der må ikke placeres tilbehør i ru-
dernes bevægelsesområde.

Lukning uden klemmesikring

Sæder, spejle og rat

Bilens udstyr

Sikker sædeindstilling
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1 Ryglænets vinkel
2 Højde
3 Ryglænets bredde*

4 Lændestøtte*

5 Frem/tilbage
6 Sædevinkel*

*: Hvis monteret

Træk i grebet, og læn dig mod eller 
væk fra ryglænet.

Sæder

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Hvis sædet justeres under kørslen, 
kan sædet bevæge sig uventet. Du ri-
sikerer at miste herredømmet over bi-
len. Der er risiko for ulykker. Førersæ-
det må kun justeres, mens bilen hol-
der stille.

ADVARSEL

Hvis ryglænet er vinklet for langt bag-
ud, kan sikkerhedsselens beskytten-
de effekt ikke længere garanteres. 
Der er risiko for at glide ud under sik-
kerhedsselen i tilfælde af en ulykke. 
Der er risiko for personskade eller 
dødsfald. Justér sædet, før du begyn-
der at køre. Stil ryglænet i så lodret en 
position som muligt, og justér det ikke 
under kørslen.

ADVARSEL

Der er risiko for fastklemning, når sæ-
derne flyttes. Der er risiko for person-
skade eller tingsskade. Før justerin-
gen udføres, skal det sikres, at ruder-
nes bevægelsesområde holdes frit.

Sæder, der indstilles manuelt

Oversigt

Ryglænets vinkel

6 5 4 3 2 1
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Træk grebet opad, eller tryk det 
nedad, flere gange, indtil sædet har 
den ønskede højde.

Træk i grebet, og skub sædet i den 
ønskede retning.

Når grebet er sluppet, skal sædet 
føres forsigtigt fremad for at sikre, 
at det går korrekt i indgreb.

Træk grebet opad, eller tryk det 
nedad, flere gange, indtil sædet har 
den ønskede vinkel.

*: Hvis monteret

Førersædets indstilling gemmes i 
den aktuelle profil. Når bilen låses 
op med nøglen, indlæses denne 
indstilling automatisk, hvis funktio-
nen for den er aktiveret, se side 98.

Den aktuelle sædeposition kan 
gemmes ved hjælp af hukommel-
sesfunktionen, se side 115.

Højde

Frem/tilbage

Sædevinkel

Sæder, der indstilles 
elektrisk*

Generelt
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1 Frem/tilbage, højde, sædevinkel

2 Hukommelse for førersæde
3 Ryglænets vinkel
4 Ryglænets bredde
5 Lændestøtte

Tryk kontakten frem eller tilbage.

Tryk kontakten op eller ned.

Vip kontakten op eller ned.

Vip kontakten frem eller tilbage.

Ryglænets krumning kan ændres, 
så lændens krumning støttes. Bæk-
kenets overkant og rygsøjlen støt-
tes, så en opret stilling fremmes.

Oversigt

Frem/tilbage

Højde

Sædevinkel

Ryglænets vinkel

Lændestøtte

Princip
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Justering af ryglænets bredde kan 
forbedre lændestøtten under kørsel 
i sving.

Ryglænets bredde ændres ved at 
justere ryglænets sidepuder i fører-
siden.

Af hensyn til sikkerheden for perso-
nerne i bilen er bilen udstyret med 
to sikkerhedsseler. De kan dog kun 
beskytte effektivt, hvis de bruges 
korrekt.

Før du kører, skal du altid sikre, at 
alle personer i bilen har spændt sik-
kerhedsselen. Airbaggene supple-
rer sikkerhedsselen og udgør eks-
tra sikkerhedsudstyr. Airbaggene 
kan ikke erstatte brug af sikker-
hedssele.

Selens fastgøringsbeslag er egnet 
til voksne i alle størrelser, hvis sæ-
det er indstillet korrekt.

Indstilling

• Tryk forrest/bagerst på 
knappen. Krumningen 
øges/reduceres.

• Tryk øverste/nederst på 
knappen. Krumningen 
flyttes opad/nedad.

Ryglænets bredde

Princip

Generelt

Indstilling

• Tryk forrest på knap-
pen: Ryglænets bredde 
reduceres.

• Tryk bagerst på knap-
pen: Ryglænets bredde 
øges.

Sikkerhedsseler

Antal sikkerhedsseler og 
selespænder

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Der må aldrig sidde mere end én per-
son i hver sikkerhedssele, da det vil 
medføre, at selens beskyttende effekt 
ikke længere kan garanteres. Der er 
risiko for personskade eller dødsfald. 
Der må kun fastspændes én person 
med hver sikkerhedssele. Spædbørn 
og børn må ikke sidde på skødet af 
en anden person under kørslen. 
Spædbarnet eller barnet skal i stedet 
sikres med et børnesikringssystem, 
der er beregnet til formålet.

ADVARSEL

Sikkerhedsselernes beskyttende 
funktion kan være begrænset eller 
muligvis helt gå tabt, hvis sikkerheds-
selerne bruges forkert. Hvis en sikker-
hedssele ikke bruges korrekt, kan der 
ske yderligere personskade, fx i tilfæl-
de af en ulykke eller ved opbremsning 
eller udførelse af undvigemanøvrer. 
Der er risiko for personskade eller 
dødsfald. Kontrollér, at alle personer i 
bilen har spændt sikkerhedsselen 
korrekt.

OM99X49DK.book  Page 107  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



108

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER

• Sæt sikkerhedsselen i seleholde-
ren.

• Placér selen stramt over bækken 
og skulder, så den ligger tæt på 
kroppen og ikke er snoet.

• Kontrollér, at sikkerhedsselen lig-
ger lavt over hoften i bækkenom-
rådet. Sikkerhedsselen må ikke 
presse mod maveregionen.

ADVARSEL

Sikkerhedsseler er beregnet til at lig-
ge mod kroppens knogler og skal sid-
de lavt over bækkenets forside eller 
mod bækken, brystkasse og skuldre. 
Selens hoftesektion må ikke ligge 
over maveregionen.

Sikkerhedsselerne skal justeres så 
stramt som muligt under hensyntagen 
til komforten, for at de kan yde den 
beskyttelse, de er designet til. En løs 
sele reducerer beskyttelsen af bruge-
ren betydeligt.

Det er vigtigt, at stoffet ikke kommer i 
kontakt med poleremiddel, olier og 
kemikalier, især batterisyre. Rengø-
ring kan udføres sikkert med en mild 
opløsning af sæbe og vand. Selen 
skal udskiftes, hvis stoffet bliver flos-
set, tilsmudset eller beskadiget. Sik-
kerhedsselerne må ikke være snoet, 
når de er i brug. Hver sikkerhedssele-
enhed må kun bruges af én person. 
Det er forbudt at føre selen omkring 
et barn, der sidder på skødet af en 
passager.

Det er vigtigt, at hele enheden udskif-
tes, hvis den har været brugt under 
en alvorlig kollision, også selvom der 
ikke er synlige skader på seleenhe-
den.

ADVARSEL

Brugeren må ikke foretage ændrin-
ger eller montere yderligere udstyr, 
som enten kan forhindre sikkerheds-
selens justeringsanordninger i at fun-
gere, så den strammes til, eller forhin-
drer, at seleenheden justeres, så den 
strammes til.

ADVARSEL

Hvis bagsæderyglænet ikke er låst, 
har den midterste sikkerhedssele mu-
ligvis ingen beskyttende effekt. Der er 
risiko for personskade eller dødsfald. 
Den brede del af bagsæderyglænet 
skal være låst, når den midterste sik-
kerhedssele anvendes.

ADVARSEL

Sikkerhedsselernes beskyttende 
funktion kan være begrænset eller 
muligvis helt gå tabt i følgende situati-
oner:

• Sikkerhedsselerne eller selespæn-
derne er beskadiget, snavsede eller 
på anden måde blevet ændret.

• Selestrammerne eller oprulningsen-
hederne er ændret.

Sikkerhedsselerne kan blive beskadi-
get under en ulykke, uden at skaden 
nødvendigvis er synlig. Der er risiko 
for personskade eller dødsfald. Sik-
kerhedsseler, selespænder, selest-
rammere, oprulningsmekanismer og 
sikkerhedsselernes beslag må ikke 
ændres, og de skal holdes rene. Efter 
en ulykke skal sikkerhedsselerne ef-
terses hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalifi-
cerede fagfolk.

Korrekt brug af 
sikkerhedsseler
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• Sikkerhedsselen må ikke gnide 
mod skarpe kanter, føres over 
hårde eller skrøbelige objekter 
eller sidde fast.

• Undgå at bære tykke tøjlag.
• Hold sikkerhedsselen stram ved 

at trække opad i den øverste 
sektion med jævne mellemrum.

En korrekt kørestilling er vigtig for 
en sikker kørsel. Ved at sidde i en 
korrekt kørestilling reduceres træt-
hed under kørslen, og samtidig sik-
res det, at beskyttelsesudstyret til 
personerne i bilen, fx sikkerhedsse-
ler og airbags, fungerer korrekt i til-
fælde af en kollision, så påvirknin-
gen af personerne i bilen reduce-
res.

Den mest grundlæggende enhed til 
beskyttelse af personer i bilen er 
sikkerhedsselen. Airbaggene er de-
signet til at supplere sikkerhedsse-
lerne og kan ikke anvendes i stedet 
for dem. Korrekt brug af sikker-
hedssele sikrer, at personerne i bi-
len fastholdes sikkert på sæderne, 
og forhindrer, at de kommer i kon-
takt med dele af interiøret eller bli-
ver kastet ud af bilen i tilfælde af en 
kollision. Det er derfor nødvendigt, 
at alle personer i bilen bruger sik-
kerhedssele. Hvis sikkerhedsselen 
bruges forkert, nedsættes dens 
evne til at beskytte personer i bilen 
effektivt betydeligt. Læg mærke til 
nedenstående for at sikre en kor-
rekt kørestilling og brug af sikker-
hedsselerne.

Korrekt kørestilling

Korrekt brug af 
sikkerhedsselerne
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Placér nakkestøtten, så midten af den er på samme højde som overkan-
ten af dine ører

Kontrollér, at sikkerhedsselen ikke er snoet

Indstil sædet, så du bøjer let i albuerne, når du tager fat om den øverste 
del af rattet

Kontrollér, at sikkerhedsselen sidder til og ikke er løs nogen steder

Anbring hofteselen så lavt som muligt over hofterne

Sæt dig helt tilbage i sædet med ryglænet oprejst

Sid, så hele din ryg er i kontakt med ryglænet

Placér skulderselen, så den ikke berører halsen eller glider ned af skul-
deren

Korrekt kørestilling og brug af sikkerhedsselerne

A

B

C

D

E

F

G

H
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• Træk sikkerhedsselens låsetun-
ge hen over kroppen, og tryk den 
ind i selespændet, til der lyder et 
"klik".

ADVARSEL

Undlad at lægge ryglænet for meget 
tilbage under kørslen.

Hvis ryglænet er lagt meget tilbage, 
mister sikkerhedsselen hele sin evne 
til at beskytte personen effektivt i til-
fælde af en pludselig opbremsning el-
ler en kollision. I tilfælde af en kollisi-
on kan hofteselen desuden glide op 
over hofterne og udsætte maveregio-
nen direkte for tilbageholdelseskraf-
ten eller halsen kan komme i kontakt 
med skulderselen, hvilket øger risiko-
en for død eller alvorlig personskade.

ADVARSEL

Kontrollér, at alle passagerer i bilen 
bruger sikkerhedsselen korrekt.

Brug af sikkerhedssele kan være obli-
gatorisk i henhold til gældende lovgiv-
ning. Hvis sikkerhedsselen ikke bru-
ges korrekt, kan en person i bilen 
komme i kontakt med dele af interiø-
ret eller blive kastet ud af bilen i tilfæl-
de af en pludselig opbremsning eller 
en kollision, hvilket kan medføre dø-
den eller alvorlig personskade. Hvis 
personen sidder i en forkert stilling, er 
der desuden risiko for, at airbaggene 
ikke kan beskytte personen effektivt, 
og at den medfører personskade, når 
den udløses.

ADVARSEL

Korrekt brug af sikkerhedsselerne for 
gravide:

Gravide skal bruge sikkerhedssele. 
Tal med din læge om, hvordan du bru-
ger sikkerhedsselen korrekt. Placér 
sikkerhedsselen så lavt som muligt 
over hofterne og skulderselen helt 
hen over skulderen, så den ligger 
over midten af brystkassen, og så se-
len ikke trykker mod maven.

Justering af sikkerhedsseler 
med automatisk 
selestrammer
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• Det er vigtigt, at selens længde 
justeres. Hofteselen justeres, og 
du kontrollerer, at spændet er 
låst korrekt, ved at trække opad i 
selens skuldersektion, til hofte-
selen sidder til.

• Den diagonale skulderseles 
længde justeres automatisk, så 
du har fuld bevægelsesfrihed.

• Tryk på knappen på spændet for 
at udløse sikkerhedsselen.

1 Tag sikkerhedsselen på ved at 
føre den langsomt over skulde-
ren og bækkenet.

2 Sæt sikkerhedsselens låsetun-
ge i spændet. Sikkerheds-
selens spænde skal give et klik, 
når låsetungen låses fast.

1 Hold godt fast i sikkerhedsselen.

2 Tryk på den røde knap på 
spændet.

3 Før sikkerhedsselen tilbage til 
spolemekanismen.

Indikatoren for sikkerhedssele akti-
veres, når sikkerhedsselen i førersi-
den ikke er spændt.

For nogle landespecifikationer akti-
veres indikatoren for sikkerhedsse-
le også, hvis sikkerhedsselen på 
passagersædet ikke er spændt, og 
der står en tung genstand på pas-
sagersædet.

Spænd sikkerhedsselen

Udløs sikkerhedsselen

Indikator for sikkerhedssele 
for fører- og passagersæde

Generelt

Visning i instrumentgruppen

Der vises en meddelelse fra 
bilen. Kontrollér, om sikker-
hedsselen er spændt korrekt.

Nakkestøtter foran

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Objekter på nakkestøtten nedsætter 
beskyttelsen af personens hoved og 
hals. Der er risiko for personskade.

• Der må ikke monteres betræk på 
sæder eller nakkestøtter.

• Der må ikke hænges genstande 
som fx bøjler direkte på nakkestøt-
ten.

• Brug kun tilbehør, der er klassifice-
ret som sikkert til montering på nak-
kestøtten.

• Brug ikke udstyr som fx puder un-
der kørslen.
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Nakkestøtterne er integreret i 
ryglænet og kan ikke justeres.

Afstanden fra baghovedet indstilles 
ved hjælp af ryglænets vinkel.

Justér afstanden, så nakkestøtten 
er så tæt som muligt på baghove-
det.

Nakkestøtterne kan ikke fjernes.

Spejlets indstilling gemmes for den 
aktuelle førerprofil. Når bilen låses 
op med nøglen, indlæses denne 
indstilling automatisk, hvis funktio-
nen for den er aktiveret, se side 98.

Den aktuelle sidespejlsposition kan 
gemmes ved hjælp af hukommel-
sesfunktionen, se side 115.

1 Indstilling

2 Valg af spejl, funktion til automa-
tisk parkering

3 Ind- og udvipning

 Tryk på knappen.

Det valgte spejl flyttes, når knappen 
bevæges.

 Skift til det andet spejl: Tryk 

på kontakten.

Indstilling af højden

Indstilling af afstand

Afmontering

Sidespejle

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Objekter i sidespejlene befinder sig 
tættere på bilen, end det ser ud til. Af-
standen til trafikanter bag bilen kan 
fejlberegnes ved fx vejbaneskift. Der 
er risiko for ulykker. Se over skulde-
ren for at beregne afstanden til bag-
vedkørende trafik.

Oversigt

Elektrisk indstilling

Valg af et spejl
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I tilfælde af en elektrisk fejl kan du 
indstille spejlet ved at trykke på 
spejlglassets kant.

 Tryk på knappen.

Spejlene kan vippes ind under kør-
sel med en hastighed op til ca. 
20 km/t.

Det kan være nyttigt at vippe spej-
lene ind og ud i følgende situatio-
ner:
• I en vaskehal.
• I smalle gader.

Spejle, der er vippet ind, vippes 
automatisk ud, når bilen opnår en 
hastighed på ca. 40 km/t.

Efter behov opvarmes begge side-
spejle automatisk, når køreklar til-
stand aktiveres.

Sidespejlet i førersiden dæmpes 
automatisk. Fotoceller i bakspejlet, 
se side 114, til styring af denne 
funktion.

Når bakgearet aktiveres, vippes 
spejlglasset i passagersiden ned-
ad. Det forbedrer udsynet over 
kantstenen eller forhindringer tæt 
på jorden, fx under parkering.

1  Tryk på kontakten til ind-

stilling af spejlet i førersiden.

2 Aktivér gearposition R.

Tryk på kontakten til indstilling af 
spejlet i passagersiden.

Bakspejlet dæmpes automatisk.

Funktionen styres af fotoceller:
• I spejlglasset.
• På bakspejlet.

Fejl

Ind- og udklapning

BEMÆRK

På grund af bilens bredde kan den bli-
ve beskadiget i en vaskehal. Der er ri-
siko for tingsskade. Før bilen vaskes, 
skal spejlene vippes ind manuelt eller 
ved hjælp af knappen.

Automatisk opvarmning

Automatisk dæmpning

Funktion til automatisk 
parkering, sidespejl

Princip

Aktivering

Deaktivering

Bakspejl, automatisk 
dæmpning

Generelt
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• Fotocellerne skal holdes rene.
• Zonen mellem bakspejlet og for-

ruden må ikke blokeres.

1 Vip grebet nedad.

2 Flyt rattet til den ønskede højde 
og vinkel alt efter din siddeposi-
tion.

3 Vip grebet op igen.

Hukommelsesfunktionen gør det 
muligt at lagre og hente følgende 
indstillinger efter behov:
• Sædeposition.
• Sidespejlenes position.
• Forrudedisplayets højde.

For hver førerprofil, se side 74, kan 
der tildeles to hukommelsespladser 
med forskellige indstillinger.

Nedenstående indstillinger gem-
mes ikke:
• Ryglænets bredde.
• Lændestøtte.

Oversigt

Driftsbetingelser

Rat

Bemærkning vedrørende sik-
kerhed

ADVARSEL

Indstilling af rattet under kørsel kan 
medføre, at rattet bevæges uventet. 
Du risikerer at miste herredømmet 
over bilen. Der er risiko for ulykker. 
Rattet må kun indstilles, mens bilen 
holder stille.

Manuel indstilling af rattet

Hukommelsesfunktion

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Brug af hukommelsesfunktionen un-
der kørsel kan medføre, at sædet el-
ler rattet bevæges uventet. Du risike-
rer at miste herredømmet over bilen. 
Der er risiko for ulykker. Hukommel-
sesfunktionen må kun indlæses, 
mens bilen holder stille.
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De to hukommelsesknapper sidder 
på førersædet.

1 Indstil den ønskede position.

2  Tryk på knappen. Bog-

staverne på knappen lyser.

3 Tryk på den ønskede knap 1 el-
ler 2, mens bogstaverne lyser. 
Der lyder et signal.

Tryk på den ønskede knap, 1 eller 2.

Den lagrede position indlæses 
automatisk.

Handlingen annulleres, når du tryk-
ker på en kontakt til justering af sæ-
det eller trykker på en af hukom-
melsesknapperne igen.

Når bilen begynder at køre, deakti-
veres justering af sædepositionen i 
førersiden efter kort tid.

*: Hvis monteret

 Tryk én gang på 

knappen for hvert temperaturni-
veau.

Det højeste niveau er valgt, hvis de 
tre LED-dioder lyser.

 Hold knappen in-

de, til LED-dioderne ikke længere 
lyser.

ADVARSEL

Der er risiko for fastklemning, når sæ-
derne flyttes. Der er risiko for person-
skade eller tingsskade. Før justeringen 
udføres, skal det sikres, at sædernes 
bevægelsesområde holdes frit.

Oversigt

Lagring

Hentning

Sædevarme*

Oversigt

Sædevarme

Tænd

Sluk
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Sikker kørsel med børn

Bilens udstyr

Når der er børn i bilen

ADVARSEL

Sørg for, at alle børn i bilen har 
spændt sikkerhedsselen.

Passagerer i bilen må ikke sidde med 
et barn i armene eller på skødet un-
der kørsel. I tilfælde af en pludselig 
opbremsning eller en kollision, 
kan barnet slå hovedet mod instru-
mentbordet eller forruden eller sågar 
blive kastet ud af bilen.

Sikkerhedsselerne er designet til at 
beskytte voksne personer med en 
gennemsnitlig højde og vægt. Et barn 
på 150 cm eller derunder skal sidde i 
et børnesikringssystem i en egnet 
størrelse, fx et originalt Toyota-børne-
sikringssystem. Børn må ikke sidde i 
bilen uden at være spændt fast, når 
bilen er i bevægelse. Det kan være 
ekstremt farligt.

ADVARSEL

Efterlad aldrig et barn i bilen uden op-
syn.

Når bilen parkeres, skal du slå tæn-
dingskontakten fra, forlade bilen sam-
men med barnet og låse dørene. 
Selvom det kun er for kort tid, kan det 
være ekstremt farligt at efterlade 
et barn i bilen af følgende grunde:

lNår bilen er parkeret i direkte sollys, 
kan temperaturen inde i bilen stige 
til over 50 °C, også om vinteren. I 
den situation kan personer i bilen 
blive ramt af dehydrering eller he-
deslag.

lHvis en kontakt betjenes utilsigtet, 
kan der ske uventet personskade.

lLad ikke et barn åbne eller lukke 
dørene. Når en dør lukkes, skal det 
sikres, at barnet ikke får hænder el-
ler fødder i klemme i døren.
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Hvis der skal monteres et børnesik-
ringssystem på forsædet, skal det 
sikres, at front- og sideairbaggene i 
passagersiden er frakoblet. Forsæ-
deairbags kan kun deaktiveres ved 
hjælp af nøglekontakten for forsæ-
deairbags, se side 203.

ADVARSEL

lLad ikke et barn stikke hoved, arme 
eller ben ud af ruden, og kontrollér, 
at det er fri af vinduet, før elrude-
kontakten betjenes.

Vigtige bemærkninger

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Børn eller dyr uden opsyn i bilen kan 
sætte bilen i bevægelse og medføre 
fare for dem selv eller andre trafikan-
ter, fx ved følgende handlinger:

lTryk på start/stop-knappen.

lSlækning af parkeringsbremsen.

lÅbning og lukning af døre eller ru-
der.

lAktivering af gearposition N.

lBetjening af udstyr i bilen.

Der er risiko for ulykker eller person-
skade. Efterlad ikke børn eller dyr i bi-
len uden opsyn. Tag fjernbetjeningen 
med, når du forlader bilen, og lås bi-
len.

ADVARSEL

Varme biler kan være livsfarlige, især 
for børn og dyr. Der er risiko for per-
sonskade eller dødsfald. Efterlad ikke 
nogen i bilen uden opsyn. Det gælder 
især børn og dyr.

ADVARSEL

Børnesikringssystemer og disses 
dele kan blive meget varme, når de 
udsættes for direkte sollys. Kontakt 
med varme dele kan medføre for-
brændinger. Der er risiko for person-
skade. Børnesikringssystemet må 
ikke udsættes for direkte sollys. Til-
dæk eventuelt børnesikringssyste-
met, hvis det er nødvendigt. Det kan 
være nødvendigt at lade børnesik-
ringssystemet køle af, før barnet pla-
ceres i det. Efterlad ikke børn i bilen 
uden opsyn.

ADVARSEL

Børn under 150 cm kan ikke bruge 
sikkerhedsselen korrekt uden brug af 
et yderligere børnesikringssystem. 
Sikkerhedsselernes beskyttende 
funktion kan være begrænset eller 
muligvis helt gå tabt, hvis sikkerheds-
selerne bruges forkert. Hvis en sikker-
hedssele ikke bruges korrekt, kan der 
ske yderligere personskade, fx i tilfæl-
de af en ulykke eller ved opbremsning 
eller udførelse af undvigemanøvrer. 
Der er risiko for personskade eller 
dødsfald. Børn under 150 cm skal 
fastspændes ved hjælp af et egnet 
børnesikringssystem.

Gælder ikke Australien/New 
Zealand: Børn på 
forpassagersædet

Generelt
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Egnede børnesikringssystemer til 
alle aldersgrupper og vægtklasser 
kan købes hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk.

Brugs- og sikkerhedsanvisninger-
ne fra producenten af børnesik-
ringssystemet skal følges ved valg, 
montering og brug af børnesikrings-
systemer. Bemærk følgende advarsel, da din 

bil er udstyret med en frontairbag 

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Aktive forsædeairbags kan kvæste 
et barn i et børnesikringssystem, hvis 
de udløses. Der er risiko for person-
skade. Kontrollér, at forsædeairbag-
gene er deaktiveret, og at lampen 
PASSENGER AIRBAG OFF lyser.

ADVARSEL

Børn under 150 cm kan ikke bruge 
sikkerhedsselen korrekt uden brug af 
et yderligere børnesikringssystem. 
Sikkerhedsselernes beskyttende 
funktion kan være begrænset eller 
muligvis helt gå tabt, hvis sikkerheds-
selerne bruges forkert. Hvis en sikker-
hedssele ikke bruges korrekt, kan der 
ske yderligere personskade, fx i tilfæl-
de af en ulykke eller opbremsning og 
undvigemanøvrer. Der er risiko for 
personskade eller dødsfald. Børn un-
der 150 cm skal fastspændes ved 
hjælp af et egnet børnesikringssy-
stem.

Installation af børnesikring

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Hvis børnesikringssystemerne og de-
res monteringssystemer er beskadi-
get eller har været udsat for belast-
ning under en ulykke, kan den beskyt-
tende effekt være begrænset eller 
ikke længere fungere. Barnet kan mu-
ligvis ikke fastspændes tilstrækkeligt i 
tilfælde af fx en ulykke, opbremsning 
eller undvigemanøvrer. Der er risiko 
for personskade eller dødsfald. Bør-
nesikringssystemer, som er beskadi-
get, eller som har været udsat for be-
lastning under en ulykke, må ikke an-
vendes efterfølgende. Hvis monte-
ringssystemerne er blevet beskadiget 
eller har været udsat for belastninger i 
en ulykke, skal de efterses hos en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificerede fagfolk og 
om nødvendigt udskiftes.

ADVARSEL

Hvis sædet ikke er indstillet korrekt, 
eller børnesikringssystemet er monte-
ret forkert, kan børnesikringssyste-
mets stabilitet være nedsat eller slet 
ikke fungere. Der er risiko for person-
skade eller dødsfald. Kontrollér, at 
børnesikringssystemet sidder helt fast 
mod ryglænet. Når det er muligt, skal 
ryglænets vinkel tilpasses for alle re-
levante ryglæn, og sæderne skal ind-
stilles korrekt. Kontrollér, at sæderne 
og ryglænene er fastgjort eller låst 
korrekt. Indstil nakkestøtternes højde, 
hvis det er muligt, eller fjern dem.

Gælder for Australien/New 
Zealand: Installation af 
børnesikring
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på passagersædet, som ikke kan 
deaktiveres:

Før der monteres et børnesikrings-
system på forsædet, skal det sik-
res, at front- og sideairbaggene i 
passagersiden er deaktiveret. Hvis 
airbaggen ikke kan deaktiveres, må 
der ikke monteres børnesikringssy-
stemer.

Deaktivering af forsædeairbags ved 
hjælp af nøglekontakten, se side 
203.

Følg anvisningerne på solskær-
men i passagersiden.

Brug ALDRIG et bagudvendt bør-
nesikringssystem på et sæde, der 
er beskyttet af en AKTIV AIRBAG 
foran sædet. Det kan medføre 
DØD, eller at barnet KVÆSTES 
ALVORLIGT.

Undtagen ASEAN-lande, Sydafrika, 
Australien og New Zealand uden 
lavtsiddende ISOFIX-beslag og 
kontakt til manuel til-/frakobling af 
airbag: Før der monteres et univer-
selt børnesikringssystem, skal for-
passagersædet flyttes helt tilbage 
og stilles i øverste position. Denne 
sædeposition og -højde giver den 

Det anbefales ikke at an-
vende nogen typer børne-
sikringssystemer på pas-
sagersædet.

ADVARSEL

Ekstremt stor fare:

Brug ikke et bagudvendt børnesik-
ringssystem på et sæde, der er be-
skyttet af en airbag foran sædet.

Gælder ikke Australien/New 
Zealand og Taiwan: På 
forpassagersædet

Deaktivering af airbags

ADVARSEL

Aktive forsædeairbags kan kvæste 
et barn i et børnesikringssystem, hvis 
de udløses. Der er risiko for person-
skade. Kontrollér, at forsædeairbag-
gene er deaktiveret, og at lampen 
PASSENGER AIRBAG OFF lyser.

Bagudvendte 
børnesikringssystemer

ADVARSEL

Hvis aktive forsædeairbags udløses, 
kan de kvæste et barn i et børnesik-
ringssystem med døden til følge. Der 
er risiko for personskade eller døds-
fald. Kontrollér, at forsædeairbaggene 
er deaktiveret, og at lampen PAS-
SENGER AIRBAG OFF lyser.

Sædets position og højde
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bedste placering af selen og den 
bedste beskyttelse i tilfælde af en 
ulykke.

Hvis sikkerhedsselens øverste for-
ankringspunkt sidder foran selehol-
deren på barnesædet, skal forpas-
sagersædet flyttes forsigtigt frem-
ad, indtil den bedst mulige place-
ring af selen opnås.

Med ryglæn med justerbar bredde: 
Før der monteres et børnesikrings-
system på passagersædet, skal 
ryglænet indstilles til fuld bredde. 
Ryglænets bredde må ikke ændres 
herefter, og der må ikke indlæses 
en hukommelsesposition.

Følg anvisningerne på solskær-
men i passagersiden.

Før der monteres et børnesikrings-
system på forsædet, skal det sik-
res, at front- og sideairbaggene i 
passagersiden er deaktiveret.

Deaktivering af forsædeairbags ved 
hjælp af nøglekontakten, se side 
203.

Ryglænets bredde

Gælder for Taiwan: På 
forpassagersædet

Generelt

ADVARSEL

Bemærk! Følg anvisningerne på 
solskærmen i passagersiden. I hen-
hold til færselslovgivningen skal børn 
transporteres på bagsædet. Det er 
strengt forbudt at transportere spæd-
børn samt små og større børn på for-
passagersædet. Bemærk! Denne be-
stemmelse gælder for biler til salg i 
Taiwan.

Deaktivering af airbags

ADVARSEL

Aktive forsædeairbags kan kvæste 
et barn i et børnesikringssystem, hvis 
de udløses. Der er risiko for person-
skade. Kontrollér, at forsædeairbag-
gene er deaktiveret, og at lampen 
PASSENGER AIRBAG OFF lyser.

Bagudvendt børnesikring

ADVARSEL

Hvis aktive forsædeairbags udløses, 
kan de kvæste et barn i et børnesik-
ringssystem med døden til følge. Der 
er risiko for personskade eller døds-
fald. Kontrollér, at forsædeairbaggene 
er deaktiveret, og at lampen PAS-
SENGER AIRBAG OFF lyser.
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Før der monteres et universelt bør-
nesikringssystem, skal forpassa-
gersædet flyttes helt tilbage og stil-
les i en middelhøj position. Denne 
sædeposition og -højde giver den 
bedste placering af selen og den 
bedste beskyttelse i tilfælde af en 
ulykke.

Hvis sikkerhedsselens øverste for-
ankringspunkt sidder foran selehol-
deren på barnesædet, skal forpas-
sagersædet flyttes forsigtigt frem-
ad, indtil den bedst mulige place-
ring af selen opnås.

Med ryglæn med justerbar bredde: 
Før der monteres et børnesikrings-
system på passagersædet, skal 
ryglænet indstilles til fuld bredde. 
Ryglænets bredde må ikke ændres 
herefter, og der må ikke indlæses 
en hukommelsesposition.

Note gældende for Australien: På 
trykketidspunktet er det ikke tilladt 
at anvende ISOFIX-barnesæder 
under kørsel i trafikken i Australien. 
Da de relevante regler forventes at 
blive ændret i fremtiden, leveres bi-
len dog også med ISOFIX-beslag i 

overensstemmelse med de gæl-
dende ADR til Australien.

Brugs- og sikkerhedsanvisninger-
ne fra producenten af børnesik-
ringssystemet skal følges ved valg, 
montering og brug af ISOFIX-bør-
nesikringssystemer.

Der må kun anvendes visse ISO-
FIX-børnesikringssystemer på sæ-
der til dette formål. Den tilhørende 
størrelsesklasse og størrelseskate-
gori er angivet med et bogstav eller 
en ISO-reference på et skilt 
på barnesædet.

For oplysninger om, hvilke børne-
sikringssystemer der kan anvendes 
på de pågældende sæder, og om 
børnesikringssystemerne er egnet 
til eller i overensstemmelse med 
ISOFIX, henvises til: sæder egnet 
til børnesikringssystemer, se side 
125.

Sædets position og højde

Ryglænets bredde

ISOFIX-beslag 
til barnesæder

Generelt

Egnede ISOFIX- børnesik-
ringssystemer
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Beslagene til de lavtsiddende ISO-
FIX-beslag sidder i mellemrummet 
mellem sædet og ryglænet.

Træk sikkerhedsselen væk fra om-
rådet med beslagene til barne-
sædet.

1 Montér børnesikringssystemet, 
se producentens anvisninger.

2 Kontrollér, at begge ISOFIX-be-
slag er fastlåst korrekt.

i-Size er et regelsæt for børnesik-
ringssystemer, som bruges til god-
kendelse af børnesikringssystemer.

Beslag til lavtsiddende 
ISOFIX-beslag

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Hvis ISOFIX-børnesikringssystemer-
ne ikke tilkobles korrekt, kan ISO-
FIX-børnesikringssystemernes be-
skyttende funktion være begrænset. 
Der er risiko for personskade eller 
dødsfald. Kontrollér, at det lavtsidden-
de forankringspunkt er tilkoblet kor-
rekt, og at ISOFIX-børnesikringssy-
stemet hviler tæt mod ryglænet.

Gælder ikke Australien/New Zea-
land: Passagersæde foran

Før der monteres et ISO-
FIX-børnesikringssystem

Montering af ISOFIX- børne-
sikringssystemer

i-Size-børnesikringssystemer

Generelt

Symbol Betydning

Hvis dette symbol findes 
i bilen, er bilen godkendt i 
henhold til i-Size. Sym-
bolet viser monterings-
stederne til systemets 
lavtsiddende beslag.

Det tilhørende symbol vi-
ser monteringsstedet for 
den øverste sikrings-
strop.
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Der er et monteringspunkt til den 
øverste sikringsstrop på ISO-
FIX-børnesikringssystemer.

1 Kørselsretning

2 Nakkestøtte
3 Krog til den øverste sikrings-

strop
4 Monteringspunkt/-øje
5 Bilens gulv
6 Sæde
7 Øverste sikringsstrop

Beslag til den øverste 
sikringsstrop

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Hvis den øverste sikringsstrop bruges 
forkert sammen med børnesikringssy-
stemet, kan den beskyttende funktion 
være nedsat. Der er risiko for person-
skade. Kontrollér, at den øverste sik-
ringsstrop ikke er snoet, og at den 
ikke er ført hen over skarpe kanter til 
det øverste monteringspunkt.

BEMÆRK

Monteringspunkterne for de øverste 
sikringsstropper på børnesikringssy-
stemer er kun beregnet til disse sik-
ringsstropper. Monteringspunkterne 
kan blive beskadiget, hvis der fastgø-
res andre objekter. Der er risiko for 
tingsskade. Der må kun fastgøres 
børnesikringssystemer til de øverste 
monteringspunkter.

Monteringspunkter

Symbol Betydning

Det tilhørende symbol vi-
ser monteringsstedet for 
den øverste sikrings-
strop.

Placering af 
sikringsstroppen

OM99X49DK.book  Page 124  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



125

3

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER
B

E
T

JE
N

IN
G

S
K

N
A

P
P

E
R

1 Åbn dækslet på monterings-
punktet.

2 Før den øverste sikringsstrop 
over nakkestøtten til monte-
ringspunktet.

3 Fastgør sikringsstroppens krog 
til monteringspunktet.

4 Stram sikringsstroppen.

Lovgivningen for, hvilke barnesæder, 
der er tilladt til forskellige aldersgrup-
per og vægtklasser, kan variere fra 
land til land. Du skal overholde den 
lovgivning, der gælder i dit land.

Du kan få flere oplysninger hos en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repa-
ratør eller andre kvalificerede fagfolk.

Oplysninger om, hvilke børnesik-
ringssystemer, der kan anvendes 
på de pågældende pladser i hen-
hold til standarderne ECE-R 16 og 
ECE-R 129.

 Venstrestyret

 Højrestyret

Fastgøring af den øverste 
sikringsstrop til 
monteringspunktet

ADVARSEL

I tilfælde af en ulykke kan personer 
bag i bilen komme i kontakt med den 
strammede sikringsstrop til børnesik-
ringssystemet på passagersædet. 
Der er risiko for personskade eller 
dødsfald. Der må ikke sidde personer 
på bagsædet bag passagersædet, 
hvis der er monteret et børnesikrings-
system.

Egnede pladser til børnesik-
ringssystemer

Oversigt

Generelt

Passagersædets egnethed til bør-
nesikringssystemer (gælder ASE-
AN-lande med lavtsiddende ISO-
FIX-beslag og kontakt til manuel 
til-/frakobling af airbag)

*1, 2

*3
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*1: Flyt forsædet helt tilbage. Hvis for-
sædets højde kan justeres, skal det 
stilles i øverste position.

*2: Stil ryglænet i den mest oprette posi-
tion. Hvis der er et mellemrum 
mellem barnesædet og ryglænet ved 
montering af et 
fremadvendt barnesæde, kan ryglæ-
net vippes bagud, indtil der er god 
kontakt.

*3: Der må kun bruges et fremadvendt 
børnesikringssystem, når kontakten 
til manuel til-/frakobling af airbags er 
slået til.

 Venstrestyret

 Højrestyret

*1: Flyt forsædet helt tilbage. Hvis for-
sædets højde kan justeres, skal det 
stilles i øverste position.

*2: Stil ryglænet i den mest oprette posi-

Velegnet til et børnesikringssy-
stem i kategorien "universal" til 
fastgørelse med sikkerhedsse-
len.

Egnet ISOFIX-børnesikringssy-
stem.

Beslag til toprem medfølger.

Brug aldrig et bagudvendt bør-
nesikringssystem på forsædet, 
når kontakten til manuel til-/fra-
kobling af airbag er slået til.

Passagersædets egnethed til bør-
nesikringssystemer (gælder ASE-
AN-lande uden lavtsiddende ISO-
FIX-beslag og kontakt til manuel 
til-/frakobling af airbag)

*1, 2
*3

Velegnet til et børnesikringssy-
stem i kategorien "universal" til 
fastgørelse med sikkerhedsse-
len.

Brug aldrig et bagudvendt bør-
nesikringssystem på forsædet.
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tion. Hvis der er et mellemrum 
mellem barnesædet og ryglænet ved 
montering af et 
fremadvendt barnesæde, skal 
ryglænets vinkel justeres, indtil der 
er god kontakt.

*3: Der må kun bruges et fremadvendt 
børnesikringssystem. *1: Flyt forsædet helt tilbage. Hvis for-

sædets højde kan justeres, skal det 
stilles i øverste position.

*2: Stil ryglænet i den mest oprette posi-
tion. Hvis der er et mellemrum 
mellem barnesædet og ryglænet ved 
montering af et 
fremadvendt barnesæde, skal 
ryglænets vinkel justeres, indtil der 
er god kontakt.

*3: Der må kun bruges et fremadvendt 
børnesikringssystem, når kontakten 
til manuel til-/frakobling af airbags er 
slået til.

Passagersædets egnethed til bør-
nesikringssystemer (gælder for 
Mexico)

*1, 2

*3

Velegnet til et børnesikringssy-
stem i kategorien "universal" til 
fastgørelse med sikkerhedsse-
len.
Velegnet til børnesikringssyste-
mer angivet i Anbefalede bør-
nesikringssystemer og egnet-
hedstabellen (s. 137).

Egnet ISOFIX-børnesikringssy-
stem.

Beslag til toprem medfølger.

Brug aldrig et bagudvendt bør-
nesikringssystem på forsædet, 
når kontakten til manuel til-/fra-
kobling af airbag er slået til.
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*1: Flyt forsædet helt tilbage. Hvis for-
sædets højde kan justeres, skal det 
stilles i øverste position.

*2: Stil ryglænet i den mest oprette posi-
tion. Hvis der er et mellemrum 
mellem barnesædet og ryglænet ved 
montering af et 
fremadvendt barnesæde, skal 
ryglænets vinkel justeres, indtil der 

er god kontakt.

*3: Der må kun bruges et fremadvendt 
børnesikringssystem, når kontakten 
til manuel til-/frakobling af airbags er 
slået til.

Passagersædets egnethed til bør-
nesikringssystemer (gælder Syd-
afrika med lavtsiddende ISOFIX- 
beslag og kontakt til manuel 
til-/frakobling af airbag)

*1, 2

*3

Velegnet til et børnesikringssy-
stem i kategorien "universal" til 
fastgørelse med sikkerhedsse-
len.

Egnet ISOFIX-børnesikringssy-
stem.

Beslag til toprem medfølger.

Brug aldrig et bagudvendt bør-
nesikringssystem på forsædet, 
når kontakten til manuel til-/fra-
kobling af airbag er slået til.

Passagersædets egnethed til bør-
nesikringssystemer (gælder Syd-
afrika, Australien og New Zealand 
uden lavtsiddende ISOFIX-beslag 
og kontakt til manuel til-/frakob-
ling af airbag)

*1, 2 *3

Velegnet til et børnesikringssy-
stem i kategorien "universal" til 
fastgørelse med sikkerhedsse-
len.

Brug aldrig et bagudvendt bør-
nesikringssystem på forsædet.
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*1: Flyt forsædet helt tilbage. Hvis for-
sædets højde kan justeres, skal det 
stilles i øverste position.

*2: Stil ryglænet i den mest oprette posi-
tion. Hvis der er et mellemrum 
mellem barnesædet og ryglænet ved 
montering af et 
fremadvendt barnesæde, skal 
ryglænets vinkel justeres, indtil der 
er god kontakt.

*3: Der må kun bruges et fremadvendt 
børnesikringssystem.

 Venstrestyret

 Højrestyret

*1: Flyt forsædet helt tilbage. Hvis for-
sædets højde kan justeres, skal det 
stilles i øverste position.

*2: Stil ryglænet i den mest oprette posi-
tion. Hvis der er et mellemrum 
mellem barnesædet og ryglænet ved 
montering af et 
fremadvendt barnesæde, skal 
ryglænets vinkel justeres, indtil der 
er god kontakt.

Passagersædets egnethed til bør-
nesikringssystemer (gælder Rus-
land, Israel, Tyrkiet, Hviderusland 
og Moldova, hvor bilen ikke har 
lavtsiddende ISOFIX-beslag og 
kontakt til manuel til-/frakobling af 
airbag)

*1, 2
*3

Velegnet til et børnesikringssy-
stem i kategorien "universal" til 
fastgørelse med sikkerhedsse-
len.
Velegnet til børnesikringssyste-
mer angivet i Anbefalede bør-
nesikringssystemer og egnet-
hedstabellen (s. 142).

Brug aldrig et bagudvendt bør-
nesikringssystem på forsædet.
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*3: Der må kun bruges et fremadvendt 
børnesikringssystem.

 Venstrestyret

 Højrestyret

*1: Flyt forsædet helt tilbage. Hvis for-
sædets højde kan justeres, skal det 
stilles i øverste position.

*2: Stil ryglænet i den mest oprette posi-
tion. Hvis der er et mellemrum 
mellem barnesædet og ryglænet ved 
montering af et 
fremadvendt barnesæde, skal 
ryglænets vinkel justeres, indtil der 
er god kontakt.

Passagersædets egnethed til bør-
nesikringssystemer (gælder Rus-
land, Israel, Tyrkiet, Hviderusland 
og Moldova, hvor bilen har lavtsid-
dende ISOFIX-beslag og kontakt 
til manuel til-/frakobling af airbag)

*1, 2

*3

Velegnet til et børnesikringssy-
stem i kategorien "universal" til 
fastgørelse med sikkerhedsse-
len.
Velegnet til børnesikringssyste-
mer angivet i Anbefalede bør-
nesikringssystemer og egnet-
hedstabellen (s. 141).

Egnet ISOFIX-børnesikringssy-
stem.

Beslag til toprem medfølger.

Brug aldrig et bagudvendt bør-
nesikringssystem på forsædet, 
når kontakten til manuel til-/fra-
kobling af airbag er slået til.
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*3: Der må kun bruges et fremadvendt 
børnesikringssystem, når kontakten 
til manuel til-/frakobling af airbags er 
slået til.

 Venstrestyret

 Højrestyret

*1: Flyt forsædet helt tilbage. Hvis for-
sædets højde kan justeres, skal det 
stilles i øverste position.

*2: Stil ryglænet i den mest oprette posi-
tion. Hvis der er et mellemrum 
mellem barnesædet og ryglænet ved 
montering af et 
fremadvendt barnesæde, skal 
ryglænets vinkel justeres, indtil der 
er god kontakt.

*3: Der må kun bruges et fremadvendt 
børnesikringssystem, når kontakten 
til manuel til-/frakobling af airbags er 
slået til.

Passagersædets egnethed til bør-
nesikringssystemer (undtagen 
Rusland, Israel, Tyrkiet, Hviderus-
land, Moldova, ASEAN-lande, Me-
xico, Taiwan, Sydafrika, Australien 
og New Zealand)

*1, 2

*3

Velegnet til et børnesikringssy-
stem i kategorien "universal" til 
fastgørelse med sikkerhedsse-
len.
Velegnet til børnesikringssyste-
mer angivet i Anbefalede bør-
nesikringssystemer og egnet-
hedstabellen (s. 141).

Velegnet til i-Size- og ISO-
FIX-børnesikringssystem.

Beslag til toprem medfølger.

Brug aldrig et bagudvendt bør-
nesikringssystem på forsædet, 
når kontakten til manuel til-/fra-
kobling af airbag er slået til.
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*: Husk at stille sædet i den laveste position.

ISOFIX-børnesikringssystemer er opdelt i forskellige "fastgørelser". Børne-
sikringssystemet kan bruges på siddepladser med den "fastgørelse", der er 
angivet i tabellen ovenfor. Se tabellen nedenfor for en beskrivelse af de for-

Passagersædets egnethed til bør-
nesikringssystemer (gælder for 
Taiwan)

Ikke velegnet til børnesikrings-
system.

Detaljerede oplysninger om montering af børnesikringssystemer (gælder 
for ASEAN-lande og Sydafrika med lavtsiddende ISOFIX-beslag og kon-
takt til manuel til-/frakobling af airbag)

Siddeplads

Sædepositionsnummer
Kontakt til manuel til-/frakobling af airbag

TIL FRA

Siddeplads egnet til universalfastgørel-
se med sikkerhedssele (Ja/Nej)

Ja

Kun fremadvendt
Ja

i-Size-siddeplads (Ja/Nej) Nej Nej

Siddeplads egnet til sidevendt 
fastgørelse (L1/L2/Nej)

Nej Nej

Beslag egnet til bagudvendt fastgørelse 
(R1/R2X/R2/R3/Nej)

Nej R1, R2*

Egnet til fremadvendt fastgørelse 
(F2X/F2/F3/Nej)

F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Egnet fastgørelse af juniorsæde 
(B2/B3/Nej)

B2, B3 B2, B3
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skellige "fastgørelser".
Hvis der ikke er angivet en "fastgørelse" for børnesikringssystemet (eller 
hvis du ikke kan finde oplysningerne i tabellen nedenfor), henvises til bør-
nesikringssystemets "bil-liste" for at finde oplysninger om egnethed eller til 
forhandleren, hvor du har købt barnesædet.

 Hvis barnesædet er i vejen for 
ryglænet, når der monteres 
et barnesæde med støttebasis, 
skal ryglænet justeres bagover, 
til der ikke er nogen hindring.

 Flyt sædepuden fremad, hvis 
skulderselefæstet er 
foran barnesædets seleholder.

 Hvis barnet i børnesikringssyste-

met sidder i en meget opret stil-
ling ved montering af et junior-
sæde, kan ryglænet indstilles til 
den mest behagelige position. 
Flyt sædepuden fremad, hvis 
skulderselefæstet er 
foran barnesædets seleholder.

 Hvis børnesikringssystemet har 
et støtteben, skal du huske at 
fjerne gulvmåtten, før det monte-
res.

Fastgørelse Beskrivelse

F3 Fremadvendte børnesikringssystemer i fuld højde

F2 Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

F2X Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R3 Bagudvendte børnesikringssystemer i fuld højde

R2 Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R2X Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R1 Bagudvendt spædbarnssæde

L1 Sidevendt spædbarnssæde, venstre (babylift)

L2 Sidevendt spædbarnssæde, højre (babylift)

B2 Juniorsæde

B3 Juniorsæde
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ISOFIX-børnesikringssystemer er opdelt i forskellige "fastgørelser". Børne-
sikringssystemet kan bruges på siddepladser med den "fastgørelse", der er 
angivet i tabellen ovenfor. Se tabellen nedenfor for en beskrivelse af de for-
skellige "fastgørelser".
Hvis der ikke er angivet en "fastgørelse" for børnesikringssystemet (eller 
hvis du ikke kan finde oplysningerne i tabellen nedenfor), henvises til bør-
nesikringssystemets "bil-liste" for at finde oplysninger om egnethed eller til 
forhandleren, hvor du har købt barnesædet.

Detaljerede oplysninger om montering af børnesikringssystemer (gælder 
for ASEAN-lande, Sydafrika, Australien og New Zealand uden lavtsidden-
de ISOFIX-beslag og kontakt til manuel til-/frakobling af airbag)

Siddeplads

Sædepositionsnummer

Siddeplads egnet til universalfastgørelse med sikkerhedssele 
(Ja/Nej)

Ja

Kun fremadvendt

i-Size-siddeplads (Ja/Nej) Nej

Siddeplads egnet til sidevendt fastgørelse (L1/L2/Nej) Nej

Beslag egnet til bagudvendt fastgørelse (R1/R2X/R2/R3/Nej) Nej

Egnet til fremadvendt fastgørelse (F2X/F2/F3/Nej) Nej

Egnet fastgørelse af juniorsæde (B2/B3/Nej) B2, B3

Fastgørelse Beskrivelse

F3 Fremadvendte børnesikringssystemer i fuld højde

F2 Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

F2X Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R3 Bagudvendte børnesikringssystemer i fuld højde

R2 Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R2X Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R1 Bagudvendt spædbarnssæde

L1 Sidevendt spædbarnssæde, venstre (babylift)

L2 Sidevendt spædbarnssæde, højre (babylift)
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 Hvis barnesædet er i vejen for 
ryglænet, når der monteres 
et barnesæde med støttebasis, 
skal ryglænet justeres bagover, 
til der ikke er nogen hindring.

 Flyt sædepuden fremad, hvis 
skulderselefæstet er 
foran barnesædets seleholder.

 Hvis barnet i børnesikringssyste-
met sidder i en meget opret stil-
ling ved montering af et junior-
sæde, kan ryglænet indstilles til 
den mest behagelige position. 
Flyt sædepuden fremad, hvis 
skulderselefæstet er 
foran barnesædets seleholder.

 Hvis børnesikringssystemet har 
et støtteben, skal du huske at 
fjerne gulvmåtten, før det monte-
res.

B2 Juniorsæde

B3 Juniorsæde

Fastgørelse Beskrivelse

Detaljerede oplysninger om montering af børnesikringssystemer (gælder 
for Mexico)

Siddeplads

Sædepositionsnummer
Kontakt til manuel til-/frakobling af airbag

TIL FRA

Siddeplads egnet til universalfastgørel-
se med sikkerhedssele (Ja/Nej)

Ja

Kun fremadvendt
Ja

i-Size-siddeplads (Ja/Nej) Nej Nej

Siddeplads egnet til sidevendt fastgørel-
se (L1/L2/Nej)

Nej Nej

Beslag egnet til bagudvendt fastgørelse 
(R1/R2X/R2/R3/Nej)

Nej R1, R2*
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*: Husk at stille sædet i den laveste position.

ISOFIX-børnesikringssystemer er opdelt i forskellige "fastgørelser". Børne-
sikringssystemet kan bruges på siddepladser med den "fastgørelse", der er 
angivet i tabellen ovenfor. Se tabellen nedenfor for en beskrivelse af de for-
skellige "fastgørelser".
Hvis der ikke er angivet en "fastgørelse" for børnesikringssystemet (eller 
hvis du ikke kan finde oplysningerne i tabellen nedenfor), henvises til bør-
nesikringssystemets "bil-liste" for at finde oplysninger om egnethed eller til 
forhandleren, hvor du har købt barnesædet.

Egnet til fremadvendt fastgørelse 
(F2X/F2/F3/Nej)

F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Egnet fastgørelse af juniorsæde 
(B2/B3/Nej)

B2, B3 B2, B3

Fastgørelse Beskrivelse

F3 Fremadvendte børnesikringssystemer i fuld højde

F2 Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

F2X Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R3 Bagudvendte børnesikringssystemer i fuld højde

R2 Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R2X Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R1 Bagudvendt spædbarnssæde

L1 Sidevendt spædbarnssæde, venstre (babylift)

L2 Sidevendt spædbarnssæde, højre (babylift)

B2 Juniorsæde

B3 Juniorsæde

Siddeplads

Sædepositionsnummer
Kontakt til manuel til-/frakobling af airbag

TIL FRA
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Børnesikringssystemerne i skemaet kan muligvis ikke fås uden for det LA-
TINAMERIKANSKE område.

 Hvis barnesædet er i vejen for 
ryglænet, når der monteres 
et barnesæde med støttebasis, 
skal ryglænet justeres bagover, 
til der ikke er nogen hindring.

 Flyt sædepuden fremad, hvis 
skulderselefæstet er 
foran barnesædets seleholder.

 Hvis barnet i børnesikringssyste-
met sidder i en meget opret stil-
ling ved montering af et junior-
sæde, kan ryglænet indstilles til 

den mest behagelige position. 
Flyt sædepuden fremad, hvis 
skulderselefæstet er 
foran barnesædets seleholder.

 Hvis børnesikringssystemet har 
et støtteben, skal du huske at 
fjerne gulvmåtten, før det monte-
res.

Anbefalede børnesikringssystemer og egnethedstabel 
(gælder for Mexico)

Vægtklasser
Anbefalet børnesik-

ringssystem

Siddeplads

Kontakt til manuel til-/frakobling af airbag

TIL FRA

0, 0+
Op til 13 kg

MIDI 2 (Ja/Nej) Nej Ja

E
9 - 18 kg

TOYOTA DUO 
PLUS (Ja/Nej)

Ja Ja

MIDI 2 (Ja/Nej)
Ja

Kun fremadvendt
Ja
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*: Husk at stille sædet i den laveste position.

ISOFIX-børnesikringssystemer er opdelt i forskellige "fastgørelser". Børne-
sikringssystemet kan bruges på siddepladser med den "fastgørelse", der er 
angivet i tabellen ovenfor. Se tabellen nedenfor for en beskrivelse af de for-
skellige "fastgørelser".
Hvis der ikke er angivet en "fastgørelse" for børnesikringssystemet (eller 
hvis du ikke kan finde oplysningerne i tabellen nedenfor), henvises til bør-
nesikringssystemets "bil-liste" for at finde oplysninger om egnethed eller til 
forhandleren, hvor du har købt barnesædet.

Detaljerede oplysninger om montering af børnesikringssystemer (gælder 
for Rusland, Israel, Tyrkiet, Hviderusland og Moldova, hvor bilen har lavt-
siddende ISOFIX-beslag og kontakt til manuel til-/frakobling af airbag)

Siddeplads

Sædepositionsnummer
Kontakt til manuel til-/frakobling af airbag

TIL FRA

Siddeplads egnet til universalfastgørel-
se med sikkerhedssele (Ja/Nej)

Ja

Kun fremadvendt
Ja

i-Size-siddeplads (Ja/Nej) Nej Nej

Siddeplads egnet til sidevendt fastgørel-
se (L1/L2/Nej)

Nej Nej

Beslag egnet til bagudvendt fastgørelse 
(R1/R2X/R2/R3/Nej)

Nej R1, R2*

Egnet til fremadvendt fastgørelse 
(F2X/F2/F3/Nej)

F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Egnet fastgørelse af juniorsæde 
(B2/B3/Nej)

B2, B3 B2, B3

Fastgørelse Beskrivelse

F3 Fremadvendte børnesikringssystemer i fuld højde

F2 Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

F2X Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R3 Bagudvendte børnesikringssystemer i fuld højde

R2 Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde
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ISOFIX-børnesikringssystemer er opdelt i forskellige "fastgørelser". Børne-
sikringssystemet kan bruges på siddepladser med den "fastgørelse", der er 
angivet i tabellen ovenfor. Se tabellen nedenfor for en beskrivelse af de for-
skellige "fastgørelser".
Hvis der ikke er angivet en "fastgørelse" for børnesikringssystemet (eller 
hvis du ikke kan finde oplysningerne i tabellen nedenfor), henvises til bør-
nesikringssystemets "bil-liste" for at finde oplysninger om egnethed eller til 
forhandleren, hvor du har købt barnesædet.

R2X Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R1 Bagudvendt spædbarnssæde

L1 Sidevendt spædbarnssæde, venstre (babylift)

L2 Sidevendt spædbarnssæde, højre (babylift)

B2 Juniorsæde

B3 Juniorsæde

Detaljerede oplysninger om montering af børnesikringssystemer (gælder 
for Rusland, Israel, Tyrkiet, Hviderusland og Moldova, hvor bilen ikke har 
lavtsiddende ISOFIX-beslag og kontakt til manuel til-/frakobling af airbag)

Siddeplads

Sædepositionsnummer

Siddeplads egnet til universalfastgørelse med sikkerhedssele 
(Ja/Nej)

Ja

Kun fremadvendt

i-Size-siddeplads (Ja/Nej) Nej

Siddeplads egnet til sidevendt fastgørelse (L1/L2/Nej) Nej

Beslag egnet til bagudvendt fastgørelse (R1/R2X/R2/R3/Nej) Nej

Egnet til fremadvendt fastgørelse (F2X/F2/F3/Nej) Nej

Egnet fastgørelse af juniorsæde (B2/B3/Nej) B2, B3

Fastgørelse Beskrivelse

F3 Fremadvendte børnesikringssystemer i fuld højde

F2 Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

F2X Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

Fastgørelse Beskrivelse
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*: Husk at stille sædet i den laveste position.

ISOFIX-børnesikringssystemer er opdelt i forskellige "fastgørelser". Børne-
sikringssystemet kan bruges på siddepladser med den "fastgørelse", der er 
angivet i tabellen ovenfor. Se tabellen nedenfor for en beskrivelse af de for-

R3 Bagudvendte børnesikringssystemer i fuld højde

R2 Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R2X Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R1 Bagudvendt spædbarnssæde

L1 Sidevendt spædbarnssæde, venstre (babylift)

L2 Sidevendt spædbarnssæde, højre (babylift)

B2 Juniorsæde

B3 Juniorsæde

Detaljerede oplysninger om montering af børnesikringssystemer (undta-
gen Rusland, Israel, Tyrkiet, Hviderusland, Moldova, ASEAN-lande, Mexi-
co, Taiwan, Sydafrika, Australien og New Zealand)

Siddeplads

Sædepositionsnummer
Kontakt til manuel til-/frakobling af airbag

TIL FRA

Siddeplads egnet til universalfastgørel-
se med sikkerhedssele (Ja/Nej)

Ja

Kun fremadvendt
Ja

i-Size-siddeplads (Ja/Nej) Ja Ja

Siddeplads egnet til sidevendt fastgørel-
se (L1/L2/Nej)

Nej Nej

Beslag egnet til bagudvendt fastgørelse 
(R1/R2X/R2/R3/Nej)

Nej R1, R2*

Egnet til fremadvendt fastgørelse 
(F2X/F2/F3/Nej)

F2X, F2, F3 F2X, F2, F3

Egnet fastgørelse af juniorsæde 
(B2/B3/Nej)

B2, B3 B2, B3

Fastgørelse Beskrivelse
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skellige "fastgørelser".
Hvis der ikke er angivet en "fastgørelse" for børnesikringssystemet (eller 
hvis du ikke kan finde oplysningerne i tabellen nedenfor), henvises til bør-
nesikringssystemets "bil-liste" for at finde oplysninger om egnethed eller til 
forhandleren, hvor du har købt barnesædet.

Fastgørelse Beskrivelse

F3 Fremadvendte børnesikringssystemer i fuld højde

F2 Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

F2X Fremadvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R3 Bagudvendte børnesikringssystemer i fuld højde

R2 Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R2X Bagudvendte børnesikringssystemer med reduceret højde

R1 Bagudvendt spædbarnssæde

L1 Sidevendt spædbarnssæde, venstre (babylift)

L2 Sidevendt spædbarnssæde, højre (babylift)

B2 Juniorsæde

B3 Juniorsæde

Anbefalede børnesikringssystemer og egnethedstabel (undtagen Rus-
land, Israel, Tyrkiet, Hviderusland og Moldova, hvor bilen ikke har lavtsid-
dende ISOFIX-beslag og kontakt til manuel til-/frakobling af airbag, samt 
ASEAN-lande, Mexico, Taiwan, Sydafrika, Australien og New Zealand)

Vægtklasser
Anbefalet børnesik-

ringssystem

Siddeplads

Kontakt til manuel til-/frakobling af airbag

TIL FRA

0, 0+
Op til 13 kg

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

Nej Ja

I
9 - 18 kg

TOYOTA DUO 
PLUS (Ja/Nej)

Ja Ja
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Børnesikringssystemerne i skemaet kan muligvis ikke fås uden for EU.

 Hvis barnesædet er i vejen for 
ryglænet, når der monteres 
et barnesæde med støttebasis, 
skal ryglænet justeres bagover, 
til der ikke er nogen hindring.

 Flyt sædepuden fremad, hvis 
skulderselefæstet er 
foran barnesædets seleholder.

 Hvis barnet i børnesikringssyste-
met sidder i en meget opret stil-
ling ved montering af et junior-
sæde, kan ryglænet indstilles til 
den mest behagelige position. 
Flyt sædepuden fremad, hvis 
skulderselefæstet er 
foran barnesædets seleholder.

 Hvis børnesikringssystemet har 
et støtteben, skal du huske at 
fjerne gulvmåtten, før det monte-
res.

Børnesikringssystemerne i skemaet kan muligvis ikke fås uden for EU.

 Hvis barnesædet er i vejen for 
ryglænet, når der monteres 
et barnesæde med støttebasis, 
skal ryglænet justeres bagover, 
til der ikke er nogen hindring.

 Flyt sædepuden fremad, hvis 
skulderselefæstet er 
foran barnesædets seleholder.

Anbefalede børnesikringssystemer og egnethedstabel (gælder for Rus-
land, Israel, Tyrkiet, Hviderusland og Moldova, hvor bilen ikke har lavtsid-
dende ISOFIX-beslag og kontakt til manuel til-/frakobling af airbag)

Vægtklasser
Anbefalet børnesikringssy-

stem

Siddeplads

I
9 - 18 kg

TOYOTA DUO PLUS (Ja/Nej) Ja
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 Hvis barnet i børnesikringssyste-
met sidder i en meget opret stil-
ling ved montering af et junior-
sæde, kan ryglænet indstilles til 
den mest behagelige position. 
Flyt sædepuden fremad, hvis 
skulderselefæstet er 
foran barnesædets seleholder.

 Hvis børnesikringssystemet har 
et støtteben, skal du huske at 
fjerne gulvmåtten, før det monte-
res.

I henhold til ADR 34/03 er alle sid-
depladser på bagsædet forberedt til 
montering af et børnesikrings-
system.

Fastgøringskrogene, der hører til 
den øverste sikringsstrop på børne-
sikringssystemet - AS 1754, kan 
umiddelbart fastgøres på det rele-
vante beslag.

Monteringsvejledningen til børne-
sikringssystemet skal følges nøje.

Alle siddepladser er udstyret med 
nakkestøtte.

Gælder for 
Australien/New Zealand: 
Børnesikringssystemer

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Fastgøringsbeslag til børnesikrings-
systemer er kun designet til at tåle be-
lastningen fra korrekt monterede bør-
nesikringssystemer. De må under in-
gen omstændigheder bruges til sik-
kerhedsseler til voksne, til stropper el-
ler til fastgørelse af andre genstande 
eller andet udstyr til bilen. Efter brug 
og fjernelse af børnesikringssyste-
merne, pakkes forankringsbeslagene 
væk, hvis det er nødvendigt.

ADVARSEL

Hvis bagsæderyglænet ikke er låst, 
har børnesikringssystemet muligvis 
begrænset eller ingen beskyttende ef-
fekt. Bagsæderyglænet kan vippe 
fremover i visse situationer, fx under 
opbremsning eller i tilfælde af en ulyk-
ke. Der er risiko for personskade eller 
dødsfald. Kontrollér, at bagsæ-
deryglænene er låst.

ADVARSEL

Hvis den øverste fastgøringsstrop 
bruges forkert på børnesikringssyste-
met, reduceres den beskyttende ef-
fekt. Der er risiko for personskade. 
Kontrollér, at den øverste sikrings-
strop ikke er snoet, og at den ikke er 
ført hen over skarpe kanter til det 
øverste monteringspunkt. 

Monteringspunkter

Symbol Betydning

Det tilhørende symbol 
viser monteringsstedet 
for den øverste sikrings-
strop.
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1 Kørselsretning
2 Nakkestøtte
3 Krog til den øverste sikrings-

strop
4 Monteringspunkt/-øje
5 Bilens gulv
6 Sæde
7 Øverste sikringsstrop

1 Åbn dækslet på monterings-
punktet.

2 Før den øverste sikringsstrop 
over nakkestøtten til monte-
ringspunktet.

3 Fastgør sikringsstroppens krog 
til monteringspunktet.

4 Stram sikringsstroppen.

Når bagsæderyglænet vippes tilbage 
og låses, skal det kontrolleres, at sik-
ringsstroppen ikke kan komme 
i klemme.

5 Vip bagsæderyglænet tilbage, 
og lås det.

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Køreklar tilstand slås til ved at tryk-
ke på start/stop-knappen, mens 
bremsepedalen er trådt ned.

Når der trykkes på start/stop-knap-
pen igen, slås køreklar tilstand fra 
igen, og standbytilstanden, se side 
50, slås til.

1 Aktivér køreklar tilstand.

2 Sæt bilen i køreposition.

Placering af 
sikringsstroppen

Fastgøring af den øverste 
sikringsstrop til monterings-
punktet

Kørsel

Bilens udstyr

Start/stop-knap

Princip

Køreklar tilstand, se side 
50, slås til og fra ved at 
trykke på start/stop-knap-
pen.

Start på kørsel
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3 Slæk parkeringsbremsen.

4 Kør i bilen.

Auto Start/Stop bidrager til, at du 
kan spare brændstof. Systemet 
stopper motoren, når bilen holder 
stille, fx i en trafikprop eller i et lys-
kryds. Køreklar tilstand er fortsat 
aktiveret. Når du skal køre igen, 
starter motoren automatisk.

Hver gang motoren startes ved 
hjælp af start/stop-knappen, stilles 
Auto Start/Stop på standby. Funkti-
onen aktiveres ved en hastighed på 
ca. 5 km/t.

Afhængig af den valgte køretil-
stand, se side 160, aktiveres eller 
deaktiveres systemet automatisk.

Motoren standses automatisk, når 
bilen holder stille, under følgende 
betingelser:

 Gearvælgeren står i gearpositio-
nen D.

 Bremsepedalen er trådt ned, 
mens bilen holder stille.

 Førerens sikkerhedssele er 
spændt, eller førerdøren er luk-
ket.

Hvis motoren ikke blev standset 
automatisk, da bilen stoppede op, 
kan den standses manuelt:

 Tryk kort på bremsepedalen fra 
den aktuelle position.

 Aktivér gearposition P.

Hvis alle betingelserne er opfyldt, 
standses motoren.

Luftstrømmens hastighed i aircon-
ditionsystemet reduceres, når mo-
toren ikke kører.

Auto Start/Stop

Princip

Generelt

Standsning af motoren

Driftsbetingelser

Manuelt stop af motoren

Airconditionsystemet når bilen er 
parkeret
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Motoren standses ikke automatisk i 
følgende situationer:

 På stejle nedkørsler.

 Når der ikke trædes hårdt nok på 
bremsen.

 Ved høj udendørstemperatur og 
brug af automatisk aircondition.

 Kabinen er ikke opvarmet eller 
kølet til den ønskede temperatur.

 Hvis der er risiko for kondens-
dannelse, når den automatiske 
aircondition tændes.

 Motoren eller andre dele har ikke 
driftstemperatur.

 Motoren skal køles ned.

 Skarp styrevinkel eller styre-
handling.

 Bilens batteri er kraftigt afladet.

 I store højder.

 Motorhjelmen er udløst.

 Parkeringhjælp er aktiveret.

 Køkørsel.

 Gearvælgeren står i position N 
eller R.

 Efter bakning.

 Brug af brændstof med højt 
ætanolindhold.

Når bilen skal køre, starter motoren 
automatisk under følgende forhold:

 Når bremsepedalen slippes.

Start motoren, og accelerer nor-
malt.

Efter automatisk standsning starter 
motoren ikke igen automatisk, hvis 
en af følgende betingelser er op-
fyldt:

 Førerens sikkerhedssele er løs-
net og førerdøren er åben.

 Motorhjelmen er udløst.

Flere indikatorlamper lyser med for-
skellig varighed.

Motoren kan kun startes ved hjælp 
af start/stop-knappen.

Selvom du ikke vil køre, starter mo-
toren automatisk igen i følgende si-
tuationer:

Visninger i instrumentgruppen

Visningen i omdrejnings- 
tælleren angiver, at Auto 
Start Stop-funktionen er 
klar til automatisk start af 
motoren.

Visningen angiver, at for-
udsætningerne for auto-
matisk standsning af moto-
ren ikke er opfyldt.

Funktionsbegrænsninger

Motorstart

Driftsbetingelser

Start på kørsel

Sikkerhedsfunktion

Systemets begrænsninger
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 Meget høj temperatur i kabinen, 
når kølefunktionen er slået til.

 Meget høj temperatur i kabinen, 
når opvarmning er slået til.

 Hvis der er risiko for kondens-
dannelse, når den automatiske 
aircondition tændes.

 Når rattet drejes.

 Gearvælgeren flyttes fra positi-
on D til N eller R.

 Gearvælgeren flyttes fra positi-
on P til D, N eller R.

 Bilens batteri er kraftigt afladet.

 Start af måling af oliestand.

Afhængig af udstyrsversion og lan-
deversion har bilen forskellige sen-
sorer, som registrerer trafiksituatio-
nen. Det gør det muligt for den in-
telligente automatiske Start/Stop- 
funktion at tilpasse sig forskellige 
trafiksituationer og i nødvendigt 
omfang udføre de forventede hand-
linger.

Det kan eksempelvis være følgen-
de situationer:

 Hvis der registreres en situation, 
hvor der sandsynligvis skal stop-
pes i meget kort tid, standser 
motoren ikke automatisk. Afhæn-
gig af situationen vises en med-
delelse på betjeningsskærmen.

 Hvis der registreres en situation, 
hvor bilen skal begynde at køre 

med det samme, startes den 
standsede motor automatisk.

Funktionen kan være begrænset, 
hvis navigationsdataene fx er ugyl-
dige, forældede eller ikke tilgænge-
lige.

Motoren standses ikke automatisk.

Motoren startes under automatisk 
standsning af motoren.

 Tryk på knappen.

Auto Start/Stop deakiveres også i 
gearposition M.

Auto Start/Stop deaktiveres også i 
SPORT-kørefunktionen på kontak-
ten til Sport-funktion.

Ekstra funktion Auto Start & 
Stop

Manuel deaktivering/ 
aktivering af systemet

Princip

Brug af knappen

Via gearvælgerens position

Kontakt til sport-funktion
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n Generelt

Med automatisk standsning af mo-
toren kan bilen parkere sikkert, fx 
når den skal forlades.

1 Tryk på start/stop-knappen.

 Køreklar tilstand slås fra.

 Standbytilstanden skal være slå-
et til.

 Gearposition P aktiveres auto-
matisk.

2 Aktivér parkeringsbremsen.

I visse situationer deaktiveres Auto 
Start/Stop automatisk af sikker-
hedsmæssige grunde, fx hvis der 
ikke registreres en fører.

Auto Start/Stop standser ikke læn-
gere motoren automatisk. Der vises 
en meddelelse fra bilen. Du kan 
fortsat køre i bilen. Få systemet ef-
terset hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvali-
ficerede fagfolk.

Parkeringsbremsen bruges til at 
forhindre, at bilen ruller, når den er 
parkeret.

Parkering af bilen under automa-
tisk standsning af motoren

Automatisk deaktivering

Generelt

Fejl

Parkeringsbremse

Princip

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

En bil, der ikke er sikret, kan begynde 
at bevæge sig og rulle. Der er risiko 
for ulykker. Før du forlader bilen, skal 
du sikre den, så den ikke kan rulle.

Overhold følgende for at sikre, at bi-
len ikke kan rulle:

lAktivér parkeringsbremsen.

lDrej forhjulene ind mod kantstenen 
ved parkering op eller ned ad en 
hældning.

lDesuden skal bilen sikres ved par-
kering op eller ned ad en hældning, 
fx ved hjælp af en stopklods.

ADVARSEL

Børn eller dyr uden opsyn i bilen kan 
sætte bilen i bevægelse og medføre 
fare for dem selv eller andre trafikan-
ter, fx ved følgende handlinger:

lTryk på start/stop-knappen.

lSlæk parkeringsbremsen.

lÅbning og lukning af døre eller ru-
der.

lAktivering af gearposition N.
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n Generelt

Hvis den aktiveres under kørslen, 
fungerer den som nødbremse.

Træk i kontakten, og hold den ude. 
Bilen bremser kraftigt op, mens der 
trækkes i kontakten.

Der vises en meddelelse fra bilen.

Hvis bilen bremses ned til ca. 
3 km/t, aktiveres parkeringsbrem-
sen.

1 Aktivér køreklar tilstand.

2  Tryk på kontakten med 

bremsepedalen trådt ned eller 
gearvælgeren i positionen P.

LED-lampen og indikatorlampen sluk-
ker.

Parkeringsbremsen deaktiveres.

Parkeringsbremsen udløses auto-
matisk, når du begynder at køre.

LED-lampen og indikatorlampen 
slukker.

Hvis parkeringsbremsen svigter el-
ler er defekt:

Stig ud af bilen, og sørg for, at den 
ikke kan rulle, fx ved hjælp af en 
stopklods.

ADVARSEL

lBetjening af udstyr i bilen.

Der er risiko for ulykker eller personska-
de. Efterlad ikke børn eller dyr i bilen 
uden opsyn. Tag fjernbetjeningen med, 
når du forlader bilen, og lås bilen.

Oversigt

Parkeringsbremse

Aktivering

Når bilen holder stille

Træk i kontakten.

LED-dioden lyser.
Indikatorlampen i instru-
mentgruppen lyser rødt. 
Parkeringsbremsen er akti-
veret.

Mens bilen er i bevægelse

Indikatorlampen i instru-
mentgruppen lyser rødt, 
der lyder et signal, og 
bremselygterne lyser.

Udløsning

Manuel udløsning

Automatisk udløsning

Fejl
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Sådan gendannes parkeringsbrem-
sens funktion efter strømsvigt:

1 Aktivér standbytilstanden.

2  Træk i kontakten med 

bremsepedalen trådt ned eller 
gearvælgeren i positionen P, og 
tryk derefter på kontakten.

Proceduren kan vare nogle sekun-
der. Eventuelle lyde er normale.

Sidespejlene må ikke vippes ind 
under kørsel, eller mens blinklyse-
ne eller havariblinket anvendes, for 
at sikre, at blinklysene i sidespejle-
ne ses tydeligt.

Tryk kontakten forbi modstands-
punktet.

Tryk kontakten let op eller ned.

Varigheden af de tre blink med 
blinklyset kan indstilles.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Exterior lighting" (Udvendige 
lygter)

4 "One-touch turn signal" (Blinklys 
med ét tryk)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Tryk kontakten til modstandspunk-
tet, og hold den dér, så længe du 
ønsker at bruge blinklyset.

Tryk kontakten fremad, eller træk 
den bagud.

1 Fjernlys tændt, pil 1.

Fjernlyset lyser, når nærlyset et tændt.

Efter strømsvigt

Indikatorlampen holder op 
med at lyse, så snart par-
keringsbremsen fungerer 
igen.

Blinklys

Blinklys i sidespejl

Blink med blinklys

Tre blink med blinklyset

Kortvarig brug af blinklys

Fjernlys, blink med forlygter

OM99X49DK.book  Page 150  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



151

3

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER
B

E
T

JE
N

IN
G

S
K

N
A

P
P

E
R

2 Fjernlys slukket/blink med for-
lygter, pil 2.

Vinduesviskerne må ikke bruges på 
en tør forrude, da det vil medføre, 
at viskerbladene slides eller beska-
diges hurtigere.

Tryk kontaktarmen opad, til den øn-
skede position er nået.

 Viskernes hvileposition, position 
0.

 Regnsensor, position 1.

 Normal viskerhastighed, positi-
on 2.

Når bilen holder stille, skifter vinduesvi-
skerne til intervalfunktion.

 Høj viskerhastighed, position 3.

Når bilen holder stille, skifter vinduesvi-
skerne til normal hastighed.

Hvis kørslen afbrydes, mens vin-
duesviskersystemet er slået til: Når 
kørslen fortsættes, fortsætter vin-
duesviskerne med at køre med den 
tidligere indstilling.

Vinduesviskersystem

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Hvis vinduesviskerne begynder at kø-
re, når de vippes væk fra forruden, 
kan du få legemsdele i klemme, eller 
bilen kan blive beskadiget. Der er risi-
ko for personskade eller tingsskade. 
Kontrollér, at bilen er standset, når vi-
skerne vippes væk fra forruden, og at 
viskerne berører forruden, når de 
startes.

BEMÆRK

Hvis vinduesviskerne er frosset fast til 
forruden, kan viskerbladene blive ryk-
ket af, og viskermotoren kan blive 
overophedet, når vinduesviskerne 
startes. Der er risiko for tingsskade. 
Forruden skal afrimes, før vinduesvi-
skerne startes.

Tænd
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Tryk kontaktarmen nedad.

 Sluk: Tryk kontaktarmen nedad, 
indtil den står i udgangspositio-
nen.

 Én viskerbevægelse: Tryk kon-
taktarmen nedad fra udgangspo-
sitionen.

Kontakten vender tilbage til udgangspo-
sitionen, når den slippes.

Regnsensoren regulerer automa-
tisk vinduesviskernes hastighed af-
hængig af regnmængden.

Sensoren er monteret på forruden 
lige foran bakspejlet.

Tryk kontaktarmen én gang opad 
fra udgangspositionen, pil 1.

Viskningen starter.

LED-dioden i viskerkontakten lyser.

I frostvejr starter viskningen mulig-
vis ikke.

Tryk kontaktarmen tilbage til ud-
gangspositionen.

Sluk for vinduesviskerne og 
én viskerbevægelse

Regnsensor

Princip

Generelt

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

BEMÆRK

I en vaskehal kan vinduesviskerne 
begynde at bevæge sig utilsigtet, hvis 
regnsensoren er aktiveret. Der er risi-
ko for tingsskade. Deaktivér regnsen-
soren under vask i vaskehal.

Aktivering

Deaktivering
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Drej på det rillede hjul for at indstille 
regnsensorens følsomhed.

Opad: høj regnsensorfølsomhed.

Nedad: lav regnsensorfølsomhed.

Træk i håndtaget.

Væske fra sprinklervæskebeholde-
ren sprøjtes på forruden, og vin-
duesviskerne kører kortvarigt.

Forrudevaskerens dyser opvarmes 
automatisk, når standbytilstanden 
aktiveres.

I udvippet position kan vinduesvi-
skerne vippes væk fra forruden.

Dette er nødvendigt, for eksempel 
når viskerbladene skal udskiftes, el-
ler hvis de skal holdes væk fra for-
ruden i tilfælde af frost.

Indstilling af regnsensorens føl-
somhed

Forrudevasker

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Ved lave temperaturer kan sprinkler-
væsken fryse på forruden og begræn-
se udsynet. Der er risiko for ulykker. 
Vaskersystemet må kun bruges, når 
der ikke er risiko for, at sprinklervæ-
sken fryser. Brug om nødvendigt 
frostvæske.

BEMÆRK

Hvis sprinklervæskebeholderen er 
tom, kan vaskerpumpen ikke fungerer 
korrekt. Der er risiko for tingsskade. 
Vaskersystemet må ikke bruges, når 
sprinklervæskebeholderen er tom.

Vask af forruden

Forrudevaskerens dyser

Viskernes udvippede 
position

Princip

Generelt

OM99X49DK.book  Page 153  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



154

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER

1 Aktivér standbytilstanden.

2 Stil viskerkontaktarmen i neder-
ste position, og hold den der, til 
viskerne stopper i næsten lodret 
position.

3 Løft vinduesviskerne helt væk 
fra forruden.

Når vinduesviskerne er vippet ind, 
skal viskesystemet aktiveres igen.

1 Læg vinduesviskerne helt ned 
på forruden.

2 Slå standbytilstanden til, og hold 
kontaktarmen for vinduesviskere 
nede igen.

3 Viskerne vender tilbage til hvile-
positionen og er klar til brug 
igen.

Den automatiske transmission 
kombinerer funktionerne med ma-
nuelt gearskift, hvis det er nødven-
digt.

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Hvis vinduesviskerne begynder at kø-
re, når de vippes væk fra forruden, 
kan du få legemsdele i klemme, eller 
bilen kan blive beskadiget. Der er risi-
ko for personskade eller tingsskade. 
Kontrollér, at bilen er standset, når vi-
skerne vippes væk fra forruden, og at 
viskerne berører forruden, når de 
startes.

BEMÆRK

Hvis vinduesviskerne er frosset fast til 
forruden, kan viskerbladene blive ryk-
ket af, og viskermotoren kan blive 
overophedet, når vinduesviskerne 
startes. Der er risiko for tingsskade. 
Forruden skal afrimes, før vinduesvi-
skerne startes.

Udvipning af vinduesviskerne

Indvipning af vinduesviskerne

Automatisk transmission

Princip
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Gearposition til al normal kørsel. 
Alle gear til kørsel fremad vælges 
automatisk.

Gearvælgeren må kun sættes i R, 
når bilen holder stille.

I gearposition N kan bilen skubbes, 
eller den kan rulle uden motorkraft, 
fx i en vaskehal, se side 156.

Gearposition til fx parkering af bi-
len. I gearposition P blokerer trans-
missionen de trækkende hjul.

Gearvælgeren må kun sættes i P, 
når bilen holder stille.

n P aktiveres automatisk

Gearposition P aktiveres automa-
tisk i fx følgende situationer:

 Når køreklar tilstand er slået fra, 
hvis gearposition R, D eller M er 
aktiveret.

 Når standbytilstand er slået fra, 
hvis gearposition N er aktiveret.

 Hvis førerens sikkerhedssele 
løsnes, førerdøren åbnes, og der 
ikke trædes på bremsepedalen, 
mens bilen holder stille, og gear-
position D, M eller R er aktiveret.

Aktivér bremserne, indtil du er klar til 
at køre, da bilen ellers vil begynde at 
køre, når en køreposition vælges.

Gearvælgeren flyttes kun fra positi-
on P til en anden gearposition, hvis 
køreklar tilstand er slået til, og 
bremsepedalen er trådt ned.

Gearvælgeren kan muligvis ikke 
flyttes fra P, før alle tekniske krav er 
opfyldt.

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

En bil, der ikke er sikret, kan begynde 
at bevæge sig og rulle. Der er risiko 
for ulykker. Før du forlader bilen, skal 
du sikre den, så den ikke kan rulle, fx 
ved at aktivere parkeringsbremsen.

Overhold følgende for at sikre, at bi-
len ikke kan rulle:

• Aktivér parkeringsbremsen.

• Drej forhjulene ind mod kantstenen 
ved parkering op eller ned ad en 
hældning.

• Desuden skal bilen sikres ved par-
kering op eller ned ad en hældning, 
fx ved hjælp af en stopklods.

Gearpositioner

Køreposition D

R Bak

N Neutral

P Parkering

Aktivering af gearpositioner

Generelt

Driftsbetingelser
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En gearvælgerlås forhindrer følgen-
de forkerte betjening:

 Utilsigtet skift til gearposition R.

 Utilsigtet skift fra gearposition P 
til en anden gearposition.

1 Spænd førerens sikkerhedssele.

2 Hold knappen inde for at annul-
lere gearvælgerlåsen.

3 Tryk kort gearvælgeren i den 
ønskede retning, evt. forbi mod-
standspunktet. Gearvælgeren 
vender tilbage til midterpositio-
nen, når den slippes.

Tryk på knappen P.

I nogle situationer kan det være 
nødvendigt at rulle eller skubbe bi-
len en kort distance uden brug af 
motorkraft, fx i en vaskehal.

1 Slå køreklar tilstand til, mens 
bremsen trædes ned.

2 Deaktivér om nødvendigt parke-
ringsbremsen.

3 Træd på bremsepedalen.

4 Tryk på gearvælgerens lås, og 
aktivér gearposition N.

5 Slå køreklar tilstand fra.

Standbytilstanden forbliver aktiveret, og 
der vises en meddelelse fra bilen.

Bilen kan nu rulle.

Aktivering af gearpositionerne 
D, N, R

Aktivering af gearposition P

Rulning eller skubning af 
bilen

Generelt

Aktivering af gearposition N
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Gearposition P aktiveres automa-
tisk efter ca. 35 minutter.

I tilfælde af en fejl kan gearvælger-
positionen muligvis ikke skiftes.

Lås transmissionslåsen op elektro-
nisk, hvis det er nødvendigt, se side 
158.

Kickdown gør det muligt at opnå 
maksimal ydelse.

Træd speederen forbi den normale 
position for fuld gas. Der føles en 
modstand.

Gearskift kan foretages manuelt i 
manuel funktion.

Tryk gearvælgeren til venstre, ud af 
gearposition D.

De valgte gear vises i instrument-
gruppen, fx 1M.

 Gearskift ned: Tryk gearvælge-
ren fremad.

 Gearskift op: Tryk gearvælgeren 
bagud.

Tryk gearvælgeren til højre.

D vises i instrumentgruppen.

Gearskiftknapperne på rattet gør 
det muligt at skifte gear hurtigt uden 
at flytte hænderne fra rattet.

n Gearskift

Gearskift udføres kun ved det rigti-
ge omdrejningstal og den rigtige 
hastighed.

n Kortvarig manuel betjening

I gearposition D skifter systemet 
kortvarigt til manuel funktion, når 
der trykkes på en gearskiftknap.

BEMÆRK

Gearposition P aktiveres automatisk, 
når standbytilstand slås fra. Der er ri-
siko for tingsskade. Standbytilstanden 
må ikke slås fra i en vaskehal.

Kickdown

Manuel funktion

Princip

Aktivering af manuel funktion

Gearskift

Deaktivering af manuel funktion

Gearskiftknapper

Princip

Generelt
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Gearkassen vender tilbage til auto-
matisk funktion fra manuel funktion 
efter en vis periode med moderat 
kørsel uden acceleration eller gear-
skift via gearskiftknapperne.

Skift til automatisk funktion kan ud-
føres på følgende måde:

 Træk og hold i den højre gear-
skiftknap, til D vises i instrument-
gruppen.

 Træk i venstre gearskiftknap, 
samtidig med at du trækker i den 
højre.

n Permanent manuel funktion

I gearposition M skifter systemet 
permanent til manuel funktion (til-
stand), når en gearskiftknap betje-
nes.

 Gearskift op: Træk i højre gear-
skiftknap.

 Gearskift ned: Træk i venstre 
gearskiftknap.

 Skift til lavest mulige gear: Træk 
og hold i venstre gearskiftknap.

Det valgte gear vises kortvarigt i in-
strumentgruppen efterfulgt af det 
aktuelle gear.

Lås transmissionen op elektronisk 
for at flytte bilen ud af det farlige 
område.

Oplåsning er mulig, hvis starteren 
kan starte motoren.

Før transmissionslåsen udløses, 
skal parkeringsbremsen aktiveres 
for at forhindre, at bilen ruller.

1 Aktivér bremserne og sørg for, 
at de forbliver aktive.

2 Tryk på start/stop-knappen. Du 
skal kunne høre, at starteren 
starter motoren. Hold 
start/stop-knappen inde.

Gearskift

Visninger i 
instrumentgruppen

Gearpositionen vises, fx 
P.

Elektronisk oplåsning af 
transmissionens lås

Generelt

Aktivering af gearposition N
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3 Tryk på knappen på gearvælge-
ren, pil 1, tryk gearvælgeren til 
gearposition N, og hold den der, 
pil N, til gearposition N vises i in-
strumentgruppen.

Der vises en meddelelse fra bilen.

4 Slip start/stop-knappen og gear-
vælgeren.

5 Udløs bremsen, så snart starte-
ren stopper.

6 Flyt bilen ud af det farlige områ-
de, og sørg for at sikre den, så 
den ikke kan rulle.

Der findes flere oplysninger i kapit-
let Trækstart og bugsering, se side 
363.

Når omgivelserne er tørre, gør 
startkontrol det muligt at optimere 
accelerationen på et underlag med 
godt vejgreb.

Brug af startkontrol medfører øget 
slid på komponenterne, og funktio-
nen udsætter bilen for stor påvirk-
ning og belastning.

Startkontrol må ikke anvendes i til-
kørselsperioden, se side 282.

Rattet må ikke drejes under start 
med startkontrol.

Startkontrol kan anvendes, når mo-
toren har nået driftstemperatur. Mo-
toren har driftstemperatur efter 
mindst 10 km uafbrudt kørsel.

1 Aktivér køreklar tilstand.

2 Tryk på sport-knappen.

SPORT vises i instrumentgruppen for 
at angive, at sport-funktionen er valgt.

3  Tryk på knappen.

TRACTION vises i instrumentgruppen, 
og VSC OFF-indikatoren lyser.

4 Vælg gearposition D.

5 Træd hårdt på bremsepedalen 
med venstre fod.

6 Træd speederen helt ned og 
hold den i kickdown-positionen.

Der vises et flagsymbol i instrument-
gruppen.

7 Motorens omdrejningstal juste-
res til start. Slip bremsepedalen 
inden for 3 sekunder.

Startkontrol

Princip

1

R

N

Generelt

Driftsbetingelser

Start med startkontrol
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Når startkontrol har været brugt, 
skal transmissionen køle af i ca. 5 
minutter, før startkontrol kan bruges 
igen. Starkontrol tilpasses efter de 
omgivende forhold, når den bruges 
igen.

For at opnå optimal stabilitet under 
kørslen skal antiudskridsningsyste-
met VSC aktiveres igen hurtigst 
muligt.

En erfaren fører kan muligvis opnå 
bedre accelerationsværdier i VSC 
OFF-tilstand.

Kontakten til sport-funktionen påvir-
ker bilens køredynamiske egenska-
ber.

Følgende systemer påvirkes ek-
sempelvis:

 Motorens egenskaber.

 Automatisk transmission.

 Adaptiv variabel affjedring.

 Styretøj.

 Visning i instrumentgruppen.

 Fartpilot.

Kørefunktionen NORMAL vælges 
automatisk, når køreklar tilstand ak-
tiveres.

Brug igen under kørsel

Efter brug af startkontrol

Systemets begrænsninger

Kontakt til sport-funktion

Princip

Generelt

Oversigt

Visninger i 
instrumentgruppen

Den valgte kørefunktion 
vises i instrumentgrup-
pen.

Kørefunktioner

Knap i bilen

Knap
Køre-

funktion
Konfigu-

ration

SPORT SPORT Tilpas
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n Princip

Afbalanceret konfiguration mellem 
dynamisk og effektiv kørsel.

n Princip

Dynamisk konfiguration, som giver 
større bevægelighed med optime-
ret affjedring.

n Tænd

n Princip

Der kan foretages individuelle ind-
stillinger i kørefunktionen SPORT 
INDIVIDUAL.

n Konfiguration

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Configure SPORT INDIVIDU-
AL" (Konfigurér SPORT INDIVI-
DUAL)

4 "Customise Settings" (Tilpas 
indstillinger)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Nulstil personlige indstillinger til 
standardindstillinger:

"Reset to SPORT STANDARD" 
(Nulstil til SPORT STANDARD).

Flere oplysninger om 
kørefunktioner

NORMAL

SPORT

Tryk på knappen.

SPORT INDIVIDUAL
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Instrumentgruppen er et variabelt 
display. Når kontakten til 
sport-funktionen bruges til at skifte 
kørefunktion, skifter instrument-
gruppen, så den svarer til kørefunk-
tionen.

Ændringer i visningerne i instru-
mentgruppen kan deaktiveres via 
Toyota Supra Command.

Visningerne i instrumentgruppen 
kan variere fra illustrationerne i 
denne instruktionsbog.

1 Brændstofmåler s. 167

2 Speedometer
3 Omdrejningstæller s. 167

Status for kontakt til sport-funkti-
on s. 160

1 Tid s. 169

1 Variabelt display s. 162

1 Udendørstemperatur s. 169

1 Kølervæsketemperatur s. 169

2 Meddelelser fra bilen s. 162
Område s. 177

1 Gearindikator s. 156

2 Variabelt display s. 162
Oplysninger om hastigheds-
grænse s. 173

I nogle områder af instrumentgrup-
pen kan der vises forskellige hjæl-
pesystemer, fx fartpilot. Visningerne 
kan variere afhængig af bilens ud-
styr og landespecifikationerne.

Display

Bilens udstyr

Instrumentgruppe

Princip

Generelt

Oversigt

Variabelt display
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Displayet kan ændres til sport-funk-
tionen.

Kørefunktionen ændres til 
sport-funktion.

Meddelelserne fra bilen overvåger 
bilens funktioner og informerer dig, 
hvis der opstår fejl i de overvågede 
systemer.

En meddelelse fra bilen vises som 
en kombination af en indikator eller 
advarselslampe og tekstmeddelel-
ser i instrumentgruppen og eventu-
elt i forrudedisplayet.

Hvis det er relevant, ledsages 
tekstmeddelelsen på betjenings-
skærmen af et lydsignal.

Tryk på knappen på kontaktarmen 
til blinklys.

Nogle meddelelser vises perma-
nent, indtil fejlen er afhjulpet. Hvis 
der sker flere fejl samtidigt, vises 
meddelelserne efter hinanden.

Meddelelserne kan skjules i ca. 8 
sekunder. Derefter vises de igen 
automatisk.

Nogle meddelelser fra bilen skjules 
automatisk efter ca. 20 sekunder. 
Meddelelser fra bilen gemmes og 
kan vises igen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

3 "Vehicle messages" (Medde-
lelser fra bilen)

4 Vælg en tekstmeddelelse.

Visning af sport-funktion

Princip

Ændring af display

Tryk på kontakten til 
sport-funktionen, indtil 
SPORT vises.

Meddelelser fra bilen

Princip

Generelt

Skjul meddelelser fra bilen

Fast visning

Midlertidig visning

Visning af meddelelser, der 
er gemt i hukommelsen
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Tekstmeddelelser og symboler i in-
strumentgruppen forklarer betyd-
ningen af en meddelelse fra bilen 
og indikatorerne og advarselslam-
perne.

Du kan hente flere oplysninger via 
meddelelser fra bilen, fx årsagen til 
en fejl og nødvendige handlinger.

Hvis meddelelsen er vigtig, vises 
supplerende tekst automatisk på 
betjeningsskærmen.

Du kan vælge yderligere hjælp af-
hængig af meddelelsen fra bilen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

3 "Vehicle messages" (Medde-
lelser fra bilen)

4 Vælg den relevante tekstmed-
delelse.

5 Vælg den ønskede indstilling

Nogle meddelelser, som vises un-
der kørslen, vises igen, når køre-
klar tilstand slås fra.

Indikatorer og advarselslamper i in-
strumentgruppen viser status for 
nogle funktioner i bilen og angiver 
eventuelle fejl i de overvågede sy-
stemer.

Indikatorer og advarselslamper kan 
lyse i forskellige kombinationer og 
farver.

Når køreklar tilstand er slået til, 
kontrolleres nogle af lampernes 
funktion, og de lyser kortvarigt.

Display

Meddelelser fra bilen

Der vises eller gemmes 
mindst én meddelelse fra 
bilen.

Tekstmeddelelser

Supplerende tekstmeddelelser

Meddelelser, der vises efter endt 
kørsel

Indikatorer og 
advarselslamper

Princip

Generelt
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Røde lamper

Indikator for sikkerhedssele

Førersædets sikkerheds-
sele er ikke spændt. For 
nogle landespecifikatio-
ner: Passagersædets sik-
kerhedssele er ikke 
spændt, eller der er regi-
streret objekter på passa-
gersædet.

Kontrollér, om sikkerheds-
selen er spændt korrekt.

Airbagsystem

Airbagsystemet og selest-
rammeren kan være de-
fekt.

Få straks bilen kontrolleret 
hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede 
fagfolk.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen er ak-
tiveret.

Udløs parkeringsbremsen, 
se side 149.

Bremsesystem

Fejl i bremsesystemet. 
Fortsæt kørslen med mo-
derat hastighed.

Få straks bilen kontrolleret 
hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede 
fagfolk.

Gule lamper

Blokeringsfrit bremsesystem, ABS

Bremseforstærkeren kan 
være defekt. Undgå bratte 
opbremsninger. Tag høj-
de for, at bremseafstan-
den er længere.

Få straks bilen kontrolleret 
hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede 
fagfolk.
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Antiudskridningssystem, VSC

Hvis indikatorlampen blin-
ker: VSC regulerer accele-
rationen og bremsekraf-
ten. Bilen stabiliseres. 
Sænk hastigheden, og til-
pas kørestilen efter vejfor-
holdene.

Hvis indikatorlampen ly-
ser: Der er fejl i VSC.

Få straks systemet kon-
trolleret hos en autoriseret 
Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificere-
de fagfolk.

VSC, se side 230.

Antiudskridningssystem VSC de-
aktiveret, eller traktionsfunktion 
aktiveret

VSC er deaktiveret, eller 
traktionsfunktion er aktive-
ret.

VSC, se side 230, og trak-
tionsfunktion, se side 231.

Overvågningssystem for lavt 
dæktryk (TPM)

Indikatorlampen lyser: 
Overvågningssystemet for 
lavt dæktryk angiver lavt 
dæktryk eller punktering. 
Bemærk oplysningerne i 
meddelelsen fra bilen.

Indikatorlampen blinker og 
lyser derefter fast: Der kan 
ikke registreres punktering 
eller lavt dæktryk.
 Fejl på grund af syste-

mer eller enheder med 
samme radiofrekvens: 
Systemet aktiveres 
automatisk igen, når bi-
len forlader området 
med forstyrrelsen.

 Der er monteret et hjul 
uden overvågningssy-
stem for lavt dæktryk: 
Bilen skal om nødven-
digt efterses hos en 
autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fag-
folk.

 Fejl: Systemet skal kon-
trolleres hos en autori-
seret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller an-
dre kvalificerede fagfolk.

Overvågningssystem for 
lavt dæktryk, se side 305.
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Styretøjssystemet

Der kan være fejl i styre-
tøjssystemet

Få systemet efterset hos 
en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fag-
folk.

Emissioner

Motorfejl.

Få bilen efterset hos en 
autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fag-
folk.

Stik til on-board-diagno-
stik, se side 332.

Tågebaglygte

Tågebaglygten er tændt.

Tågebaglygte, se side 
190.

Grønne lamper

Blinklys

Blinklyset er slået til

Hvis indikatorlampen blin-
ker hurtigere end normalt, 
er der sprunget en blink- 
lyspære.

Blinklys, se side 150.

Sidelys

Sidelysene er tændt.

Sidelys/nærlys, se side 
186.

Nærlys

Nærlyset er tændt.

Sidelys/nærlys, se side 
186.

Advarsel om vejbaneskift

Hvis indikatorlampen ly-
ser: Systemet er aktiveret. 
Der er registreret mindst 
én vejbanemarkering, og 
der kan vises advarsler på 
mindst én side af bilen.

Advarsel om vejbaneskift, 
se side 217.

Automatisk fjernlys

Automatisk fjernlys er 
tændt.

Fjernlyset tændes og sluk-
kes automatisk afhængig 
af trafiksituationen.

Automatisk fjernlys, se 
side 188.

Blå lamper

Fjernlys

Fjernlyset er tændt.

Fjernlys, se side 150.
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Det aktuelle brændstofniveau i tan-
ken vises.

Bilens vinkel kan medføre, at vis-
ningen varierer.

Noter vedrørende tankning, se side 
292.

Det er vigtigt at undgå omdrejnings-
tal i den røde advarselszone. I den-
ne zone kan brændstoftilførslen af-
brydes for at beskytte motoren.

Afhængig af bilens udstyr kan gear-
lamperne på omdrejningstælleren 
angive det maksimale punkt for 
gearskift, hvor optimal acceleration 
kan opnås.

Når sport-kørefunktionen er valgt, 
vises en gearlampe.

1 Vælg SPORT ved hjælp af kon-
takten til sport-funktion.

2 Aktivér manuel funktion for 
transmissionen.

• Der lyser et antal orange seg-
menter, som angiver, hvornår der 
skal skiftes til et højere gear.

• Segmenterne lyser rødt. Sidste 
punkt for skift til højere gear.

Når det maksimale tilladte omdrej-
ningstal er nået, blinker hele dis-
playet rødt, og brændstoftilførslen 
begrænses for at beskytte motoren.

Brændstofmåler

Princip

Generelt

Display

En pil ud for ben-
zintanksymbolet angiver 
den side af bilen, hvor 
brændstofklappen sidder.

Omdrejningstæller

Gearlamper

Princip

Driftsbetingelser

Aktivering af gearlamper

Display
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For flere oplysninger, se Standset 
tilstand, standbytilstand og køre-
klar tilstand på side 50.

Hvis visningen falder til +3 °C eller 
lavere, lyder et signal.

Der vises en meddelelse fra bilen.

Der er øget risiko for sort is.

Der er et ur i instrumentgruppen. 
Indstilling af ur og urformat, se side 
69.

Funktionen viser de aktuelle servi-
cebehov og relateret vedligeholdel-
sesarbejde.

Den afstand eller tid, der er tilbage 
til næste service, vises kortvarigt i 
instrumentgruppen, efter køreklar 
tilstand er slået til.

Standbytilstand og køreklar 
tilstand

OFF på omdrejningstæl-
leren angiver, at køreklar 
tilstand er slået fra, og 
standbytilstand er slået til.

READY på omdrejnings- 
tælleren angiver, at funkti-
onen Auto Start Stop er 
klar til automatisk start af 
motoren.

Kølervæsketemperatur

Display

 Når motortemperaturen 
er lav: Kun segmenter-
ne i det lave temperatur-
område lyser. Kør med 
moderat omdrejningstal 
og hastighed.

 Når motortemperaturen 
er normal: Alle segmen-
terne i det midterste 
temperaturområde ly-
ser.

 Når motortemperaturen 
er høj: Alle segmenter-
ne i det høje tempera-
turområde lyser. Des-
uden vises en advar-
selsmeddelelse.

Kontrol af kølervæske-
stand, se side 328.

Udendørstemperatur

Generelt

Bemærkning vedrørende sik-
kerhed

ADVARSEL

Selv ved temperaturer over +3 °C kan 
der være øget risiko for sort is, fx på 
broer eller skyggefulde vejstræknin-
ger. Der er risiko for ulykker. Ved lave 
temperaturer skal kørestilen tilpasses 
vejrforholdene.

Tid

Servicebehov

Princip

Generelt
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Der kan vises flere oplysninger om 
den nødvendige vedligeholdelse på 
betjeningsskærmen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

3  "Service requirements" 
(Servicebehov)

Vigtig vedligeholdelse og eventuelle 
lovpligtige syn vises.

4 Vælg et emne for at få vist flere 
oplysninger.

Indtast frister for lovpligtige syn.

Kontrollér, at dato og ur er indstillet 
korrekt i bilen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

3  "Service requirements" 
(Servicebehov)

4 "Date" (Dato)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Systemet anbefaler det mest effek-
tive gear til den aktuelle køresituati-
on.

Afhængig af bilens udstyr og lande-
specifikationer er indikatoren for 
gearstilling aktiv, når den automati-
ske transmission er i manuel funkti-
on.

Oplysninger om gearskift op eller 
ned vises i instrumentgruppen.

Display

Detaljerede oplysninger om servi-
cebehov

Symboler

Symboler Beskrivelse

Der er aktuelt ikke behov 
for service.

Vedligeholdelse eller lov-
pligtigt syn skal snart ud-
føres.

Fristen for service er over-
skredet.

Indtastning af frister

Gearstillingsindikator

Princip

Generelt

Display

Eksempel Beskrivelse

Det mest effektive gear er 
indkoblet.

Skift til et mere effektivt 
gear.
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Oplysninger om hastighedsgrænse 
viser den aktuelle hastighedsgræn-
se i instrumentgruppe og eventuelt 
på forrudedisplayet.

Kameraet ved bakspejlet registre-
rer færdselstavler i vejkanten samt 
variable færdselstavler over vejen.

Færdselstavler med supplerende 
oplysninger som fx begrænsninger i 
vådt føre registreres og sammen-
holdes med oplysninger i bilen. 
Færdselstavlerne og de tilknyttede 
instruktioner vises herefter i instru-
mentgruppen og eventuelt på forru-
dedisplayet eller ignoreres afhæn-
gig af situationen. Nogle supple-
ringstavler medtages i vurderingen 
af hastighedsgrænsen, men vises 
ikke i instrumentgruppen.

Systemet anvender informationer 
lagret i navigationssystemet til at 
vise de gældende hastighedsgræn-
ser på vejstrækninger, hvor der ikke 
er færdselstavler.

Kameraet sidder på forsiden af 
bakspejlet.

Hold forruden ren og klar i dette 
område.

Afhængig af bilens udstyr vises op-
lysninger om hastighedsgrænse 
permanent i instrumentgruppen el-
ler via Toyota Supra Command.

Oplysninger om 
hastighedsgrænse

Oplysninger om 
hastighedsgrænse

Princip

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere sigtbar-
heden og trafiksituationen korrekt. 
Der er risiko for ulykker. Tilpas kørs-
len efter trafikforholdene. Hold øje 
med trafiksituationen, og grib aktivt 
ind, hvis situationen kræver det.

Oversigt

Kamera

Visning af oplysninger om 
hastighedsgrænse

Generelt
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1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Instrument cluster" (Instrument-
gruppe)

5 "Traffic signs" (Færdselstavler)

Visningen blinker, hvis den registre-
rede hastighedsgrænse er over-
skredet.

Afhængig af bilens udstyrsversion 
kan der vises et yderligere symbol 
med afstandsoplysninger for at an-
give en ændring i hastighedsgræn-
sen længere fremme. Afhængig af 
bilens udstyr kan midlertidige ha-
stighedsgrænser også vises, fx ha-

stighedsgrænser ved vejarbejde el-
ler trafikstyringssystemer.

Midlertidige hastighedsgrænser 
kan kun vises, hvis følgende tjene-
ster er valgt i menuen for databe-
skyttelse, se side 72, i navigations-
systemet:

 "Map update" (Opdatering af 
kort)

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Instrument cluster" (Instrument-
gruppe)

5 Vælg den ønskede indstilling:

 "Warning when speeding" (Ad-
varsel ved for høj fart): Aktivér el-
ler deaktivér blinkende visning af 
oplysninger om hastighedsgræn-
se i instrumentgruppen og forru-
dedisplayet, når den aktuelle ha-
stighedsgrænse overskrides.

 "Show speeding" (Vis for høj 
fart): Den hastighedsgrænse, der 
registreres i oplysninger om ha-
stighedsgrænse, angives med et 
mærke på speedometeret i in-
strumentgruppen.

Visning via Toyota Supra Com-
mand

Display

Oplysninger om hastighedsgræn-
se

Aktuel hastighedsgrænse.

Afhængig af bilens udstyr 
er oplysninger om hastig-
hedsgrænser muligvis 
ikke tilgængelige.

Oplysninger om hastighedsgræn-
ser med forhåndsvisning

Indstillinger
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I nogle situationer kan funktionen 
være begrænset, eller der kan vi-
ses forkerte oplysninger, for eksem-
pel:

 I tæt tåge, vådt føre eller sne.

 Hvis færdselstavlerne er helt el-
ler delvist dækket af objekter, 
mærkater eller maling.

 Hvis bilen er for tæt på den for-
ankørende.

 I kraftigt modlys eller ved kraftige 
refleksioner.

 Hvis forrudeområdet foran bak-
spejlet er dækket af kondens, 
snavs, mærkater, skilte osv.

 Hvis kameraet er overophedet 
på grund af for høje temperaturer 
og er midlertidigt deaktiveret.

 I tilfælde af fejlregistrering i ka-
meraet.

 Hvis de hastighedsgrænser, der 
er lagret i navigationssystemet 
eller vejdata er forkerte.

 I tilfælde af hastighedsgrænser, 
der afhænger af tidspunktet på 
dagen eller ugedagen.

 I områder, der ikke er dækket af 
navigationssystemet.

 Hvis der er afvigelser i navigatio-
nen, fx på grund af ændringer i 
vejføringen.

 I tilfælde af elektroniske vejskilte.

 Ved overhaling af busser eller 
lastvogne med mærkater med 

færdselstavler.

 Hvis færdselstavlerne ikke over-
holder standarden.

 Hvis der registreres færdselstav-
ler, der hører til en parallelvej.

 Ved landespecifikke færdselstav-
ler eller vejanlæg.

 Under kalibrering af kameraet 
umiddelbart efter levering af bi-
len.

Oplysninger om hastighedsgrænse 
viser den aktuelle hastighedsgræn-
se i instrumentgruppen og forrude-
displayet samt yderligere færdsel-
stavler, når det er relevant, fx i vådt 
føre.

Kameraet i området ved bakspejlet 
registrerer færdselstavler i vejkan-
ten samt variable færdselstavler 
over vejen.

Færdselstavler med supplerende 
oplysninger som fx begrænsninger i 
vådt føre, registreres og sammen-
holdes med oplysninger i bilen som 
fx vinduesviskersignalet. Færdsel-

Systemets begrænsninger

Oplysninger om hastigheds-
grænse med visning af over-
halingsbegrænsning

Oplysninger om 
hastighedsgrænse

Princip

Generelt
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stavlen og de tilhørende tavler vi-
ses derefter i instrumentgruppen og 
eventuelt forrudedisplayet eller ig-
noreres afhængig af situationen. 
Nogle suppleringstavler medtages i 
vurderingen af hastighedsgrænsen, 
men vises ikke i instrumentgrup-
pen.

Systemet tager højde for informati-
oner gemt i navigationssystemet og 
viser også hastighedsgrænserne 
for umarkerede sektioner af vejen.

Færdselstavler med begrænsnin-
ger for overhaling og ophævelses-
tavler for begrænsninger, som regi-
streres af kameraet, vises med de 
tilhørende symboler i instrument-
gruppen og eventuelt forrudedis-
playet.

Systemet registrerer begrænsnin-
ger for overhaling og ophævelser af 
begrænsninger, der angives ved 
hjælp af færdselstavler.

Der vises ingen informationer i føl-
gende situationer:

 I lande, hvor overhalingsbe-
grænsninger primært angives 
med markeringer på vejen.

 På ruter uden færdselstavler.

 Ved jernbaneoverskæringer, vej-
banemarkeringer og andre situa-
tioner, som angiver en begræns-
ning for overhaling, men hvor der 
ikke er opsat skilte herom.

Afhængig af bilens udstyrsversion 
kan der vises et yderligere symbol 
med afstandsoplysninger for at an-
give afslutningen på begrænsnin-
gen for overhaling.

Kameraet sidder på forsiden af 
bakspejlet.

Hold forruden ren og fri i området 
foran bakspejlet.

Visning af begrænsning for 
overhaling

Princip

Generelt

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere sigtbar-
heden og trafiksituationen korrekt. 
Der er risiko for ulykker. Tilpas kørs-
len efter trafikforholdene. Hold øje 
med trafiksituationen, og grib aktivt 
ind, hvis situationen kræver det.

Oversigt

Kamera

OM99X49DK.book  Page 174  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



175

3

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER
B

E
T

JE
N

IN
G

S
K

N
A

P
P

E
R

Afhængig af bilens udstyr vises op-
lysninger om hastighedsgrænse 
permanent i instrumentgruppen el-
ler via Toyota Supra Command.

1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Instrument cluster" (Instrument-
gruppe)

5 "Traffic signs" (Færdselstavler)

Afhængig af det udstyr, der er til-
gængeligt i landet, vises supple-
ringstavler og begrænsninger for 
overhaling sammen med oplysnin-
gerne om hastighedsgrænser.

Afhængig af bilens udstyrsversion 
kan der vises et yderligere symbol 
med afstandsoplysninger for at an-
give en ændring i hastighedsgræn-
sen længere fremme. Afhængig af 
bilens udstyr kan midlertidige ha-
stighedsgrænser også vises, fx ha-
stighedsgrænser ved vejarbejde el-
ler trafikstyringssystemer.

Visningen blinker, hvis den registre-
rede hastighedsgrænse er over-
skredet.

Visning af oplysninger om 
hastighedsgrænse

Generelt

Visning via Toyota Supra Com-
mand

Display

Generelt

Oplysninger om 
hastighedsgrænse

Aktuel hastighedsgrænse.

Oplysninger om hastig-
hedsgrænse er ikke til-
gængelig.

Visning af begrænsning for over-
haling

Overhaling forbudt.

Overhaling forbudt ophø-
rer.

Suppleringstavler

Symboler Beskrivelse

Hastighedsgrænse med 
tidsbegrænsning.

Hastighedsgrænsen gæl-
der kun i vådt føre.

Hastighedsgrænsen gæl-
der kun, når der ligger 
sne.
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Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Instrument cluster" (Instrument-
gruppe)

5 Vælg den ønskede indstilling:

 "Warning when speeding" (Ad-
varsel ved for høj fart): Aktivér el-
ler deaktivér blinkende visning af 
oplysninger om hastighedsgræn-
se i instrumentgruppen og forru-
dedisplayet, når den aktuelle ha-
stighedsgrænse overskrides.

 "Show speeding" (Vis for høj 
fart): Den hastighedsgrænse, der 
registreres i oplysninger om ha-
stighedsgrænse, angives med et 
mærke på speedometeret i in-
strumentgruppen.

Funktionen kan være begrænset, 
og der kan vises forkerte oplysnin-
ger i eksempelvis følgende situatio-
ner:

 I tæt tåge, vådt føre eller sne.

 Hvis færdselstavlerne er helt el-
ler delvist dækket af objekter, 
mærkater eller maling.

 Hvis bilen er for tæt på den for-
ankørende.

 I kraftigt modlys eller ved kraftige 
refleksioner.

 Hvis forruden foran bakspejlet er 
dækket af kondens, snavs, mær-
kater osv.

 Hvis kameraet er overophedet 
på grund af for høje temperaturer 
og er midlertidigt deaktiveret.

 I tilfælde af fejlregistrering i ka-
meraet.

 Hvis de hastighedsgrænser, der 
er lagret i navigationssystemet 
eller vejdata er forkerte.

 I tilfælde af hastighedsgrænser, 
der afhænger af tidspunktet på 
dagen eller ugedagen.

 I områder, der ikke er dækket af 
navigationssystemet.

 Hvis der er afvigelser i forhold til 
navigation, fx på grund af æn-
dringer i vejføringen.

 I tilfælde af elektroniske vejskilte.

 Ved overhaling af busser eller 
lastvogne med mærkater med 

Hastighedsgrænsen gæl-
der kun i tåge.

Hastighedsgrænsen gæl-
der for afkørslen til ven-
stre.

Hastighedsgrænsen gæl-
der for afkørslen til højre.

Hastighedsgrænse med 
suppleringstavle, der ikke 
registreres.

Indstillinger

Symboler Beskrivelse Systemets begrænsninger
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færdselstavler.

 Hvis færdselstavlerne ikke over-
holder standarden.

 Hvis der registreres færdselstav-
ler, der hører til en parallelvej.

 Ved landespecifikke færdselstav-
ler eller vejanlæg.

 Under kalibrering af kameraet 
umiddelbart efter levering af bi-
len.

Skærmen kan anvendes efter be-
hov.

 Underholdningskilde.

 Aktuel lydkilde.

 Liste over seneste opkald.

Den relevante menu åbnes eventu-
elt på betjeningsskærmen.

De viste emner kan variere afhæn-
gig af bilens specifikationer.

On-board-computeren viser forskel-
lige data vedrørende bilen, fx gen-
nemsnitsværdier, i instrumentgrup-
pen.

Valglister

Princip

Display

Visning og brug af listen

Knap Funktion

Til ændring af underhold-
ningskilden.

Tryk på knappen igen for 
at lukke den aktuelt viste 
liste.

Vis listen over seneste 
opkald.

Drej på den rillede dreje- 
knap: for at vælge under-
holdningskilde eller en 
post på en liste.

Tryk på det rillede hjul for 
at bekræfte indstillingen.

Den senest viste liste kan 
vises igen ved at dreje på 
det rillede hjul på rattet.

On-board-computer i 
instrumentgruppen

Princip
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Tryk på knappen på kontaktarmen 
til blinklys.

Der vises oplysninger i instrument-
gruppen. Tryk flere gange på knap-
pen for at få vist flere oplysninger.

Følgende oplysninger kan vises 
ved hjælp af on-board-computeren:
• Kilometertæller og triptæller.
• Aktuel rækkevidde
• Forbrugsvisning.
• Gennemsnitsforbrug og gennem-

snitshastighed.

Det er muligt at vælge, om nogle 
oplysninger fra on-board-compute-
ren kan indlæses i instrumentgrup-
pen:

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Instrument cluster" (Instrument-
gruppe)

5 "On-board computer" (On-bo-
ard-computer)

6 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

n Vis/nulstil kilometer

• Hold knappen inde for at nulstille 
triptælleren.

n Display

n Princip

Rækkevidden viser den afstand, 
der kan køres med den resterende 
brændstofmængde i tanken.

Indlæsning af oplysninger

Oversigt over oplysninger

Valg af oplysninger til 
on-board-computeren

Detaljerede oplysninger

Kilometertæller og triptæller

• Tryk på knappen for at 
få vist den kørte af-
stand.

Når køreklar tilstand er 
slået fra, vises den samle-
de kørte afstand og turens 
længde.

Aktuel rækkevidde
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n Generelt

Den anslåede rækkevidde med den 
resterende brændstofmængde vi-
ses permanent i instrumentgrup-
pen.

En meddelelse fra bilen vises kort-
varigt, hvis den resterende række-
vidde er kort. Hvis der anvendes en 
dynamisk kørestil, eksempelvis 
hurtig kørsel gennem sving, kan 
motorfunktionen ikke altid garante-
res.

Hvis rækkevidden er under ca. 
50 km, vises meddelelsen fra bilen 
fast.

n Bemærkning vedrørende sik-
kerhed

n Display

n Princip

Det aktuelle forbrug viser, hvor me-

get brændstof der bruges lige nu. 
Du kan kontrollere økonomien og 
miljøpåvirkningen for din kørestil.

n Generelt

Det aktuelle brændstofforbrug vises 
i et stolpediagram i instrumentgrup-
pen.

n Display

n Generelt

Gennemsnitshastigheden og gen-
nemsnitsforbruget beregnet for den 
kørte afstand, siden on-board-com-
puteren sidst blev nulstillet.

Beregningen af gennemsnitshastig-
heden tager ikke højde for perioder, 
hvor bilen har holdt stille, og moto-
ren var slået fra manuelt.

BEMÆRK

Hvis rækkevidden er under 50 km, er 
der risiko for, at motoren ikke får tilført 
tilstrækkeligt brændstof. Motorfunktio-
nen kan ikke længere garanteres. Der 
er risiko for tingsskade. Tank op i god 
tid.

Forbrugsvisning

Gennemsnitshastighed og gen-
nemsnitsforbrug
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n Nulstilling af gennemsnitsvær-
dier

Hold knappen på kontaktarmen til 
blinklys inde.

n Display

On-board-computeren viser forskel-
lige data vedrørende bilen, fx gen-
nemsnitsværdier, på betjenings-
skærmen.

Der er to typer on-board-computer 
på betjeningsskærmen:
• "On-board computer" (On-bo-

ard-computer): Viser gennem-

snitsværdier som fx forbrug. 
Værdierne kan nulstilles enkelt-
vis.

• "Trip computer" (Tur-computer): 
Værdierne viser en oversigt over 
en bestemt rute og kan nulstilles 
efter behov.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Driving information" (Kørselsin-
formationer)

3 "On-board computer" (On-bo-
ard-computer) eller "Trip compu-
ter" (Tur-computer)

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Driving information" (Kørselsin-
formationer)

3 "On-board computer" (On-bo-
ard-computer)

4 "Consumption" (Forbrug) eller 
"Speed" (Hastighed)

5 "OK"

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Driving information" (Kørselsin-
formationer)

On-board-computer på 
betjeningsskærmen

Princip

Generelt

Indlæsning af on-board-com-
puteren eller tur-computeren

Nulstilling af on-board-com-
puteren

Nulstilling af tur-computeren

OM99X49DK.book  Page 180  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



181

3

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER
B

E
T

JE
N

IN
G

S
K

N
A

P
P

E
R

3 "Trip computer" (Tur-computer)

4 Vip eventuelt styreenheden til 
venstre.

• "Reset" (Nulstil): Alle værdier 

nulstilles.

• "Reset automatically" (Nulstil 

automatisk): Alle værdier nulstil-
les, hvis bilen står stille i ca. 4 ti-
mer.

5 Tryk eventuelt på "OK"

Afhængig af bilens specifikationer 
kan den aktuelle udgangseffekt og 
det aktuelle moment vises på betje-
ningsskærmen.

Følgende oplysninger vises:

 Moment.

 Effekt.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Sport displays" (Sport-visnin-
ger)

Der kan indstilles en hastigheds-
grænse, som udløser en advarsel, 
når den nås.

Advarslen gentages, hvis bilens ha-
stighed overskrider hastigheds-
grænsen igen, efter den har været 
under 5 km/t.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Speed warning" (Hastigheds-
advarsel)

4 "Warning at" (Advar ved)

5 Drej styreenheden, indtil den 
ønskede hastighed vises.

6 Tryk på styreenheden.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

Sport-visninger

Princip

Visning på betjeningsskær-
men

Oversigt

Display

Hastighedsadvarsel

Princip

Generelt

Justering af hastighedsad-
varslen

Aktivering/deaktivering af ha-
stighedsadvarslen
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3 "Speed warning" (Hastigheds-
advarsel)

4 "Speed warning" (Hastigheds-
advarsel)

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Speed warning" (Hastigheds-
advarsel)

4 "Select current speed" (Vælg 
aktuel hastighed)

Det er muligt at vise status for nog-
le systemer og foretage handlinger 
for dem.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

•  "Tyre Pressure Monitor" 
(Overvågningssystem for lavt 
dæktryk): Status for overvåg-
ningssystem for lavt dæktryk, se 
side 305

•  "Engine oil level" (Olie-
stand): Elektronisk måling af olie-
stand, se side 324.

•  "Vehicle messages" (Medde-
lelser fra bilen): Meddelelser fra 
bilen gemmes i baggrunden og 
kan vises på betjeningsskær-
men. Visning af gemte meddelel-
ser fra bilen, se side 163.

•  "Service requirements" 
(Servicebehov): Visning af bilens 
servicebehov, se side 169.

•  "Remote maintenance call" 
(Opkald til fjernstyret vedligehol-
delse): Opkald til fjernstyret ved-
ligeholdelse.

*: Hvis monteret

Systemet viser vigtige oplysninger, 
fx hastighed, i førerens synsfelt.

Føreren kan registrere disse oplys-
ninger uden at fjerne opmærksom-
heden fra vejen.

Følg vejledningen for rengøring af 
forrudedisplayet, se side 371.

Indstilling af den aktuelle 
hastighed som 
hastighedsadvarsel

Bilens status

Generelt

Indlæsning af bilens status

Oversigt over oplysninger

Forrudedisplay*

Princip

Generelt
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Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Head-up display" (Forrudedis-
play)

5 "Head-up display" (Forrudedis-
play)

Følgende oplysninger vises i forru-
dedisplayet.

 Hastighed.

 Navigationsinstrukser.

 Meddelelser fra bilen.

 Valgliste i instrumentgruppen.

 Førerassistancesystemer.

Nogle af disse oplysninger vises 
kun kortvarigt efter behov.

Der findes forskellige visninger i 
forrudedisplayet.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Head-up display" (Forrudedis-
play)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Lysstyrken tilpasses automatisk ef-
ter lyset i omgivelserne.

Standardindstillingen kan justeres 
manuelt.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Head-up display" (Forrudedis-
play)

5 "Brightness" (Lysstyrke)

6 Drej styreenheden, indtil den 
ønskede lysstyrke opnås.

7 Tryk på styreenheden.

Lysstyrken i forrudedisplayet kan 
også justeres ved hjælp af instru-
mentbelysningen, hvis nærlyset er 
tændt.

Oversigt

Tænd/sluk

Display

Oversigt

Valg af visning

Justering af lysstyrken
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Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Head-up display" (Forrudedis-
play)

5 "Height" (Højde)

6 Drej styreenheden, indtil den 
ønskede højde opnås.

7 Tryk på styreenheden.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Højden på forrudedisplayet kan 
også gemmes ved hjælp af hukom-
melsesfunktionen, se side 115.

Forrudedisplayet kan vises roteret.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Displays" (Skærme)

4 "Head-up display" (Forrudedis-
play)

5 "Rotation"

6 Drej styreenheden, indtil den 
ønskede indstilling er opnået.

7 Tryk på styreenheden.

Visningens synlighed på forrudedis-
playet kan påvirkes af følgende:

 Sædeposition.

 Objekter placeret på forrudedis-
playets afdækning.

 Solbriller med visse polarise-
ringsfiltre.

 Våd vej.

 Ugunstige lysforhold.

Hvis billedet er forvrænget, skal 
standardindstillingerne kontrolleres 
hos en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

Forruden udgør en integreret del af 
systemet.

Forrudens form gør det muligt at 
vise et skarpt billede.

En film i forruden forhindrer, at bille-
derne vises dobbelt.

Hvis specialforruden skal udskif-
tes, anbefales det derfor kraftigt, at 
udskiftning foretages af en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede fagfolk.

Indstilling af højden

Justering af rotationen

Visningens synlighed

Specialforrude
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Lyskontakten sidder ved siden af 
rattet.

Afhængig af lysstyrken i omgivel-
serne slår systemet nærlyset til el-
ler fra automatisk, fx i en tunnel, i 
tusmørke og i regnvejr og sne.

Lys

Bilens udstyr

Oversigt

Kontakt i bilen

Symbol Funktion

Tågebaglygte.

Lygter slukket.

Kørelys.

Sidelys.

Betjening af automatisk 
kørelys.

Adaptive lygtefunktioner.

Nærlys.

Instrumentbelysning.

Parkeringslys, højre.

Parkeringslys, venstre.

Automatisk betjening af 
kørelys

Princip

OM99X49DK.book  Page 185  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



186

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER

Forlygterne kan også tændes, når 
solen står lavt på en blå himmel.

Hvis nærlyset tændes automatisk, 
deaktiveres den automatiske betje-
ning af kørelyset.

LED-dioden i knappen lyser.

Den automatiske betjening af køre-
lyset erstatter ikke din egen døm-
mekraft, når det gælder vurdering 
af lysforholdene.

Sensorerne kan eksempelvis ikke 
registrere tåge eller diset vejr. I dis-
se situationer skal lyset tændes 
manuelt.

Hvis førerdøren åbnes, mens køre-
klar tilstand er deaktiveret, slukkes 
det udvendige lys automatisk efter 
et stykke tid.

Sidelyset kan kun tændes i det lave 
hastighedsområde.

Lyset tændes hele vejen rundt om 
bilen.

Sidelyset bør ikke være tændt i 
længere tid, da bilens batteri kan 
blive afladet, så det ikke længere er 
muligt at aktivere køreklar tilstand.

Når køreklar tilstand slås til, aktive-
res automatisk betjening af kørely-
set.

Generelt

Aktivering

Tryk på knappen på lys-
kontakten.

Indikatorlampen i instru-
mentgruppen lyser, når 
nærlyset et tændt.

Systemets begrænsninger

Sidelys, nærlys og 
parkeringslys

Generelt

Sidelys

Generelt

Tænd

Tryk på knappen på lys-
kontakten.

Indikatorlampen i instru-
mentgruppen lyser.

Sluk

Tryk på knappen på lys-
kontakten, eller aktivér kø-
reklar tilstand.

Nærlys

Tænd

Tryk på knappen på lys-
kontakten.
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Nærlyset tændes, hvis køreklar til-
stand aktiveres.

Tryk på knappen igen for at tænde 
for nærlyset, så snart standbytil-
standen slås til.

Afhængig af landespecifikationer-
ne kan nærlyset slukkes i det lave 
hastighedsområde.

Afhængig af de omgivende forhold 
kan nærlyset muligvis ikke slukkes.

Når bilen parkeres, kan der tændes 
parkeringslys på den ene side.

Sluk parkeringslyset:

Afhængig af bilens udstyrsversion 
kan bilens udvendige lygter juste-
res enkeltvis.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Exterior lighting" (Udvendige 
lygter)

4 Vælg den ønskede indstilling:

 "Welcome lights" (Velkomstlys)

De enkelte lysfunktioner tændes i et be-
grænset tidsrum.

Hvis fjernlyset aktiveres, efter køre-
klar tilstand er slået fra, lyser nærly-
set i et stykke tid.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

Indikatorlampen i instru-
mentgruppen lyser.

Sluk

Tryk på knappen på lys-
kontakten.

Parkeringslys

Knap Funktion

Parkeringslys, høj-
re til/fra

Parkeringslys, ven-
stre til/fra

Tryk på knappen på lys-
kontakten, eller aktivér kø-
reklar tilstand.

Forsinket slukning af 
velkomstlys og forlygter

Velkomstlys

Generelt

Aktivering/deaktivering

Forsinket slukning af 
forlygterne

Generelt

Indstilling af varighed
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2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Exterior lighting" (Udvendige 
lygter)

4 "Home lights" (Følg mig 
hjem-lys)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Kørelyset tændes, hvis køreklar til-
stand aktiveres.

I nogle lande er kørelys obligato-
risk. Her kan kørelyset ikke deakti-
veres.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Exterior lighting" (Udvendige 
lygter)

4 "Daytime driving lights" (Køre-
lys)

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Variabel lysfordeling giver en endnu 
bedre oplysning af vejen.

Lysfordelingen tilpasses automatisk 
til hastigheden.

Hvis udstyret omfatter et navigati-
onssystem, tilpasses lysfordelin-
gen automatisk efter navigations-
data og hastighed.

Det område, der oplyses af nærly-
set, udvides til siderne.

Nærlyskeglens rækkevidde udvi-
des.

I skarpe sving op til en specificeret 
hastighed, fx i hårnålesving, eller 
når der drejes fra, tændes et dreje-
lys, som oplyser indersiden af svin-
get.

Drejelyset aktiveres automatisk af-
hængig af styrevinklen eller brugen 
af blinklyset.

Drejelyset aktiveres muligvis auto-
matisk ved kørsel i bakgear uanset 
styrevinklen.

Det automatiske fjernlys registrerer 
andre trafikanter i god tid og aktive-

Kørelys

Generelt

Aktivering/deaktivering

Variabel lysfordeling

Princip

Generelt

Bybelysning

Motorvejslyskegle

Drejelys

Automatisk fjernlys

Princip
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rer eller deaktiverer fjernlyset af-
hængig af trafiksituationen.

Det automatiske fjernlys sikrer, at 
fjernlyset tændes, når trafiksituatio-
nen tillader det. Fjernlyset tændes 
ikke af systemet i det lave hastig-
hedsområde.

Systemet reagerer på lys fra mod-
kørende og forankørende samt ly-
set i omgivelserne, fx i byzoner.

Fjernlyset kan når som helst tæn-
des og slukkes manuelt.

Hvis bilen er udstyret med blæn-
dingsfrit automatisk fjernlys, sluk-
kes fjernlyset ikke ved modkørende 
eller forankørende trafik. I stedet af-
blænder systemet de områder af 
lyskeglen, som ellers ville blænde 
modkørende eller forankørende. I 
disse tilfælde lyser den blå indika-
torlampe fortsat.

Hvis forlygterne konverteres, se 
side 190, fungerer det automatiske 
fjernlys muligvis kun i begrænset 
omfang.

1 Tryk på knappen  på lys-

kontakten.

LED-dioden i knappen lyser.

2 Tryk på knappen på kontaktar-
men til blinklys.

Systemet skifter automatisk mellem 
nærlys og fjernlys.

Hvis kørslen afbrydes med det 
automatiske fjernlys aktiveret: Når 
kørslen fortsættes, er det automati-
ske fjernlys fortsat aktiveret.

Det automatiske fjernlys deaktive-
res ved at slå fjernlyset til og fra 
manuelt, se side 150.

Det automatiske fjernlys aktiveres 
igen ved at trykke på knappen på 
kontaktarmen til blinklys.

Generelt

Aktivering

Indikatorlampen i instru-
mentgruppen lyser, når 
nærlyset et tændt.

Den blå indikatorlampe i 
instrumentgruppen lyser, 
hvis systemet tænder for 
fjernlyset.
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Tryk på knappen på kontaktarmen 
til blinklys.

Automatisk fjernlys kan ikke erstat-
te førerens egen dømmekraft, når 
det gælder brug af fjernlys. Fjernly-
set skal derfor slås fra manuelt, 
hvis situationen kræver det.

I følgende situationer fungerer sy-
stemet ikke, eller brugen er be-
grænset, og det kan være nødven-
digt at gribe ind:

 I ekstremt ugunstige vejrforhold 
som fx tåge eller kraftigt nedbør.

 Ved møde med trafikanter, der er 
dårligt oplyst, fx fodgængere, 
cyklister, ryttere eller hestevog-
ne, hvis tog eller skibe befinder 
sig tæt på vejen, eller når dyr 
krydser vejen.

 I smalle sving, på stejle bakket-
oppe eller i lavninger, når der er 
krydsende trafik, eller hvis udsy-
net til modkørende trafik på en 
motorvej er blokeret.

 I byer med lav belysning, eller 
hvor der er kraftigt reflekterende 
skilte.

 Hvis forrudeområdet foran bak-
spejlet er dækket af kondens, 
snavs, mærkater, skilte osv.

Nærlyset skal være tændt, for at tå-
gebaglygten kan tændes.

Hvis automatisk betjening af køre-
lys, se side 185, er aktiveret, tæn-
des nærlyset automatisk, når tåge-
baglygten tændes.

Ved kørsel i lande, hvor bilerne kø-
rer i den modsatte side af vejen end 
det land, hvor bilen er indregistre-
ret, skal du forhindre, at forlygterne 
kan blænde modkørende trafikan-
ter.

Deaktivering

Systemets begrænsninger

Tågelygter

Tågebaglygte

Driftsbetingelser

Tænd/sluk

Tryk på knappen.

Den gule indikatorlampe i 
instrumentgruppen lyser, 
når tågebaglygten er 
tændt.

Kørsel i venstre/højre side af 
vejen

Generelt
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Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Exterior lighting" (Udvendige 
lygter)

4 "Right-hand/left-hand traffic" 
(Kørsel i venstre/højre side af 
vejen)

5 Vælg den ønskede indstilling.

Det automatiske fjernlys fungerer 
muligvis kun i begrænset omfang.

Adgangen til de adaptive lygtefunk-
tioner kan være begrænset.

Lysstyrken kan også justeres, når 
sidelyset eller nærlyset er tændt.

Afhængig af bilens udstyr styres 
kabinelyset, fodlyset og indstig-
ningslyset automatisk.

Slå lyset fra permanent: Hold knap-
pen inde i ca. 3 sekunder.

Omstilling af forlygterne

Systemets begrænsninger

Instrumentbelysning

Driftsbetingelser

Indstilling

Lysstyrken kan indstilles 
ved hjælp af det rillede 
hjul.

Kabinelys

Generelt

Oversigt

Knapper i bilen

Kabinelys

Læselys

Slå kabinelyset til/fra

Tryk på knappen.
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Slå læselyset til/fra

Tryk på knappen.
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Dette kapitel indeholder beskrivelser af alt standardudstyr, landespecifikt 
udstyr og specialudstyr, der findes til modelserien. Det kan derfor indeholde 
beskrivelser af udstyr og funktioner, der ikke er monteret i din bil, fx på 
grund af det valgte ekstraudstyr eller landespecifikationerne. Dette gælder 
også sikkerhedsrelevante funktioner og systemer. Sørg for, altid at overhol-
de gældende relevante love og regler, når du bruger de pågældende funkti-
oner og systemer.

 Undtagen Korea

1 Knæairbag

2 Frontairbag, fører
3 Frontairbag, forsædepassager
4 Gardinairbag
5 Sideairbag

Sikkerhed

Bilens udstyr

Airbags
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 Gælder for Korea

1 Knæairbag

2 Frontairbag, fører
3 Frontairbag, forsædepassager
4 Gardinairbag
5 Sideairbag

Frontairbags beskytter føreren og 
forsædepassageren i tilfælde af en 
frontal kollision, hvor sikkerhedsse-
lernes beskyttelse ikke er tilstræk-
kelig.

I tilfælde af en sidekollision beskyt-
ter sideairbaggen kroppen fra siden 
i området omkring brystkasse, 
bækken og hoved.

Knæairbaggen beskytter benene i 
tilfælde af en frontal kollision.

Gardinairbaggen beskytter hove-
det i tilfælde af en sidekollision.

Airbags aktiveres ikke ved alle kolli-
sioner, fx mindre uheld.

Frontairbags

Sideairbag

Knæairbag

Gardinairbag

Beskyttende effekt

Generelt
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 Hold afstand til airbaggene.

 Hold altid fast i rattets ring. 
Placér hænderne i positionerne 
klokken 3 og klokken 9 for at mi-
nimere risikoen for skader på 
hænder og arme, når airbaggen 
udløses.

 Kontrollér, at forsædepassage-
ren sidder korrekt, dvs. med fød-
der og ben i fodrummet, ikke 
mod instrumentbrættet.

 Kontrollér, at personerne i bilen 
holder hovedet på afstand af si-
deairbaggen.

 Der må ikke placeres andre per-
soner, dyr eller objekter mellem 
airbaggene og passagererne.

 Hold instrumentbrættet og forru-
den i passagersiden fri. Der må 
fx ikke monteres klæbefolie eller 
afdækninger eller beslag til navi-
gationsenheder eller mobiltelefo-
ner.

 Der må ikke limes på airbagge-
nes afdækning, og den må aldrig 
tildækkes eller ændres på nogen 
måde.

 Afdækningen til frontairbaggen i 
passagersiden må ikke bruges 
som bakke.

 Der må ikke monteres sædebe-
træk eller andre genstande på 
forsæderne, medmindre de er 
specifikt beregnet til sæder med 
integrerede sideairbags.

 Der må ikke hænges tøj som fx 
frakker eller jakker over ryglæne-
ne.

 Systemets enkeltkomponenter 
eller ledninger må ikke modifice-
res på nogen måde. Det gælder 
også afdækningen på rattet, in-
strumentbrættet og sæderne.

 Airbagsystemet må ikke demon-
teres.

Selvom alle disse anvisninger, føl-
ges kan visse skader som følge af 
kontakt med airbaggen ikke helt 
udelukkes afhængig af omstændig-
hederne omkring ulykken.

Den støj, der genereres ved udløs-
ningen af airbaggen, kan medføre 
midlertidigt høretab for personer i 
bilen, som er følsomme over for 
støj.

Noter om optimering af airbagge-
nes effekt

ADVARSEL

Hvis sædets position er forkert, eller 
airbaggens aktiveringsområde er be-
grænset, kan airbagsystemet ikke yde 
den tilsigtede beskyttelse, eller den 
kan forårsage yderligere personska-
de, når den udløses. Der er risiko for 
personskade eller dødsfald. Over-
hold følgende for at opnå maksimal 
beskyttelse.

Airbagsystemets driftsklare 
tilstand

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Enkelte komponenter i airbagsystemet 
kan være varme efter udløsning af air-
baggen. Der er risiko for personskade. 
Komponenterne må ikke berøres.
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Systemet skal efterses.

Den kraft, som førerairbaggen og 
forsædeairbaggen udløses med, af 
hænger af førersædets og passa-
gersædets position.

For at sikre, at funktionen altid er nøj-
agtig, skal forsæderne kalibreres 
straks, når der vises en meddelelse 
herom på betjeningsskærmen.

Der vises en meddelelse herom på 
betjeningsskærmen.

1 Tryk på kontakten, og flyt sædet 
fremad, indtil det stopper.

2 Tryk kontakten fremad igen. 
Sædet kører lidt længere frem.

3 Juster den ønskede sædepositi-
on igen.

Kalibreringen er færdig, når medde-
lelsen på bsetjeningsskærmen for-
svinder.

Hvis meddelelsen fortsat vises, skal 
kalibreringen gentages.

Hvis meddelelsen fortsat ikke sluk-
kes, når kalibreringen er gentaget, 
skal systemet efterses hurtigst mu-
ligt.

Airbaggene er ikke beregnet til brug 
i stedet for sikkerhedsselerne.

SRS-frontairbaggene og 
SRS-knæairbaggene er designet til 
at supplere sikkerhedsselerne og 
ikke til at erstatte disse, således at 
selernes effekt som beskyttelse af 
personerne i bilen øges.

SRS står for Supplemental Restraint Sy-
stem (supplerende fastholdelsessystem)

ADVARSEL

Forkert udført arbejde kan medføre, 
at systemet ikke fungerer, at der op-
står fejl, eller at airbagsystemet udlø-
ses ved et uheld. Hvis der opstår en 
fejl, udløses airbagsystemet muligvis 
ikke efter hensigten i tilfælde af en 
ulykke, selvom ulykken er af en til-
strækkelig alvorlig grad. Der er risiko 
for personskade eller dødsfald. Air-
bagsystemet skal testes, repareres 
eller afmonteres og bortskaffes af en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificerede fagfolk.

Visning i instrumentgruppen

Når køreklar tilstand er akti-
veret, lyser advarselslampen 
i instrumentgruppen kortva-
rigt for at vise, at hele airbag-
systemet og selestrammerne 
er driftsklar.

Fejl

 Advarselslampen lyser ik-
ke, når køreklar tilstand er 
aktiveret.

 Advarselslampen lyser per-
manent.

Førerairbaggens og 
forsædeairbaggens kraft

Kalibrering af forsæderne

ADVARSEL

Der er risiko for fastklemning, når sæ-
derne flyttes. Der er risiko for person-
skade eller tingsskade. Før justeringen 
udføres, skal det sikres, at sædernes 
bevægelsesområde holdes frit.

SRS-frontairbag/
SRS-knæairbag
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I tilfælde af en kollision, fastholder 
sikkerhedsselerne personerne i 
sæderne, men hvis kollisionspå-
virkningen er meget kraftig, er der 
risiko for, at en persons hoved og 
brystkasse kommer i kontakt med 
rat, instrumentbræt og forrude. I så 
fald udløses (oppustes) SRS-fron-
tairbaggene og SRS-knæairbagge-
ne og skaber en luftpude, som bi-
drager til at reducere påvirkningen 
af personerne og forhindre, at de-
res hoved, brystkasse og knæ kom-
mer i kontakt med rat, osv.

SRS-frontairbaggene og 
SRS-knæairbaggene udløses kun, 
når en påvirkning over en vis græn-
se registreres. SRS-airbaggene ud-
løses muligvis ikke, selvom påvirk-
ningen er kraftigt nok til at bilens 
karosseri deformeres, hvis kollisi-
onskraften spredes tilstrækkeligt i 
bilens kollisionsstrukturer. Hvis kol-
lisionskraften ikke medfører, at air-
baggene udløses, beskytter sikker-
hedsselerne personerne i bilen.

Når en airbag udløses, pustes den 
op stort set øjeblikkeligt, hvilket kan 
påvirke en person og forårsage 
personskade, eller den kraftige lyd 
fra antændelsen eller aktiveringen 
kan medføre delvist høretab. Da en 
airbag og delene omkring den er 
meget varme efter udløsningen, er 
der risiko for forbrændinger, hvis de 
berøres. Udløsningen af airbagge-
ne er således ikke helt risikofri. For 
at reducere denne risiko er airbag-
gene derfor designet til kun at udlø-
ses, når der er behov for yderligere 
reduktion af påvirkningen af perso-
nerne i bilen under en kollision.

ADVARSEL

Brug sikkerhedsselen korrekt, og sid 
med en korrekt stilling.

Hvis du sidder med hovedet for tæt 
på rattet, kan SRS-frontairbaggen 
ramme din krop med meget stor kraft, 
når den udløses. Sid på førersædet 
med en korrekt stilling, og hold en 
passende afstand til rattet.

ADVARSEL

Passagersædet må ikke placeres for 
tæt på instrumentbrættet, og du må 
ikke hvile fødderne på instrument-
brættet, da det kan medføre alvorlig 
personskade, hvis SRS-airbaggene 
udløses. Sid på passagersædet med 
en korrekt stilling, og hold en passen-
de afstand til instrumentbrættet.
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Når bilen er involveret i en frontal 
kollision, som overstiger en grænse 
svarende til en kollision med en be-
tonvæg, som ikke flyttes eller defor-
meres

Når en påvirkning, der overstiger 
en vis grænse, rammer bilen i en 
vinkel på 30 grader eller mindre fra 
bilens forreste højre eller venstre 
hjørne (A)

Når en påvirkning, der overstiger 
en vis grænse, rammer bilens un-
derside

Når bilen kører ind i en kantsten

ADVARSEL

Sæt ikke noget fast på, og læn dig 
ikke imod områderne tæt på SRS-air-
baggene.

Der må ikke monteres fx mærkater på 
områder som ratpladen eller i nærhe-
den af SRS-knæairbaggene. Der må 
desuden ikke monteres tilbehør som 
fx luftfriskere på instrumentbordet i 
passagersiden eller placeres gen-
stande på gulvet foran sædet. Hvis 
der monteres eller placeres genstan-
de i disse områder, kan de forhindre 
en airbag i et blive pustet op eller for-
vandles til et projektil, når airbaggen 
pustes op.

SRS-frontairbaggene og 
SRS-knæairbaggene udløses i 
følgende situationer

SRS-frontairbaggene og 
SRS-knæairbaggene kan udløses 
i følgende situationer

OM99X49DK.book  Page 198  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



199

3

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER
B

E
T

JE
N

IN
G

S
K

N
A

P
P

E
R

Når bilen falder ned i et dybt hul el-
ler en grøft

Når bilen hopper og lander hårdt

Når bilen er involveret i en frontal 
kollision med en parkeret bil med 
omtrent samme masse

Når bilen er involveret i en underkø-
ringskollision med en lastvogn

Når bilen kører ind i en elmast eller 
et træ

Når bilen kører ind i et objekt, der 
nemt deformeres eller flyttes, fx et 
autoværn

Grænsen for udløsning af 
SRS-frontairbaggene og 
SRS-knæairbaggene øges bety-
deligt i følgende situationer
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Når bilen involveres i en kollision 
bagfra

Når bilen involveres i en sidekollisi-
on

Når bilen ruller rundt

Når bilens front udsættes for en 
kraftig påvirkning, mens den skrider

Når bilens front udsættes for en 
kraftig påvirkning under en sidekol-
lision

 Når der sker en efterfølgende 
kollision, efter at SRS-frontair-
baggene eller SRS-sideairbag-
gene er udløst

SRS-frontairbaggene og 
SRS-knæairbaggene udløses ikke 
i følgende situationer
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 Når bilens front kun udsættes for 
en lille påvirkning under en kolli-
sion

 Når advarselslampen for 
SRS-airbaggene lyser

Airbaggene er ikke beregnet til brug 
i stedet for sikkerhedsselerne.

SRS-sideairbaggene og SRS-gar-
dinairbaggene er designet til at ud-
løses og beskytte torso og hoved 
på personerne i bilen, når siden af 
bilen udsættes for en kraftig påvirk-
ning.

I tilfælde af en sidekollision udløses 
(oppustes) SRS-sidebaggen og 
SRS-gardinairbaggen i den pågæl-
dende side og skaber en luftpude, 
som bidrager til at reducere påvirk-
ningen af personerne og forhindre, 
at deres hoved og torso kommer i 
kontakt med rude, dør, osv. Når en 
airbag udløses, pustes den op stort 
set øjeblikkeligt, hvilket kan påvir-
ke en person og forårsage person-
skade, eller den kraftige lyd fra an-
tændelsen eller aktiveringen kan 
medføre delvist høretab. Da en air-
bag og delene omkring den er me-
get varme efter udløsningen, er der 
risiko for forbrændinger, hvis de be-
røres. Udløsningen af airbaggene 
er således ikke helt risikofri. For at 
reducere denne risiko er airbagge-
ne derfor designet til kun at udlø-
ses, når der er behov for yderligere 

reduktion af påvirkningen af perso-
nerne i bilen under en kollision.

Hvis kollisionskraften ikke medfø-
rer, at airbaggene udløses, beskyt-
ter sikkerhedsselerne personerne i 
bilen.

SRS-sideairbag/
SRS-gardinairbag ADVARSEL

Der må ikke monteres sædebetræk, 
som ikke er beregnet til brug i denne 
bil, placeres puder eller andet tilbehør 
på forsæderne eller hænges genstan-
de på forsædernes ryglæn. Der må 
ikke placeres genstande langs siden 
af forsæderne. Se 193 for oplysninger 
om SRS-sideairbaggenes monte-
ringsposition.

ADVARSEL

Læn dig aldrig op ad døren eller dør-
ruden.

Der må desuden ikke monteres en 
kopholder eller andet tilbehør i nær-
heden af SRS-sideairbaggene.
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Når bilen involveres i en kraftig si-
dekollision

Når bilen udsættes for en kraftig 
påvirkning nedefra, fx ved kørsel 
over et stort objekt på vejen

Hvis et hjul eller dæk eller bilens af-
fjedring udsættes for en kraftig på-
virkning

Når bilen er involveret i en sidekollisi-
on i et andet område end kabineom-
rådet (motorrum, bagagerum, osv.)

Når bilen involveres i en kollision i 
en forskudt vinkel

ADVARSEL

Hvis der monteres eller efterlades 
genstande i SRS-sideairbaggens akti-
veringsområde, kan airbaggen forhin-
dres i at blive aktiveret, eller genstan-
den kan forvandles til et projektil, når 
airbaggen udløses, hvilket kan med-
føre personskade. Hvis en person læ-
ner sig ind i aktiveringsområdet, kan 
airbaggen desuden ramme perso-
nens hoved eller arm med personska-
de til følge, når airbaggen udløses.

Brug bilens eksisterende kopholdere. 
Der må kun stilles beholdere i en eg-
net størrelse i kopholderne. Der må 
ikke stilles varme drikke eller glasbe-
holdere i kopholderne, da de kan 
medføre forbrændinger eller person-
skade i tilfælde af en kollision eller en 
brat opbremsning.

SRS-sideairbaggene og SRS-gar-
dinairbaggene udløses i følgende 
situationer

SRS-sideairbaggene og SRS-gar-
dinairbaggene kan udløses i føl-
gende situationer

Grænsen for udløsning af SRS-si-
deairbaggene og SRS-gardinair-
baggene øges betydeligt i følgen-
de situationer

OM99X49DK.book  Page 202  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



203

3

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER
B

E
T

JE
N

IN
G

S
K

N
A

P
P

E
R

 Når der sker en efterfølgende 
kollision, efter at SRS-sideair-
baggene eller SRS-gardinairbag-
gene er udløst

 Når siden af bilen kun udsættes 
for en lille påvirkning under en 
kollision

 Når advarselslampen for 
SRS-airbaggene lyser

 Når størstedelen af kraften fra en 
påvirkning kun rammer en dør

Når et børnesikringssystem anven-
des på et forpassagersæde, kan 
front- og sideairbaggene på forpas-
sagersædet deaktiveres ved hjælp 
af nøglekontakten til forsædeair-
bags.

Front- og sideairbaggene til forsæ-
depassageren kan deaktiveres og 
aktiveres igen ved hjælp af den in-
tegrerede nøgle i fjernbetjeningen.

Nøglekontakten til forsædeairbags sid-
der på instrumentbrættets yderside.

1 Isæt nøglen, og tryk den eventu-
elt ind.

2 Mens nøglen er trykket ind, dre-
jes den hele vejen til positionen 
OFF. Tag nøglen ud, når den 
ikke kan drejes længere.

SRS-sideairbaggene og SRS-gar-
dinairbaggene udløses ikke i føl-
gende situationer

Gælder ikke Australien/New 
Zealand: Nøglekontakt til 
forsædeairbags

Princip

Generelt

Oversigt

Frakobling af 
forsædeairbaggen
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3 Sørg for, at nøglekontakten står 
på OFF, for at deaktivere airbag-
gene.

Forsædeairbaggene er deaktive-
ret. Airbaggene i førersiden er fort-
sat aktiveret.

Når der ikke længere er monteret et 
børnesikringssystem på forpassa-
gersædet, skal forsædeairbaggene 
aktiveres igen, så de udløses efter 
hensigten i tilfælde af en ulykke.

Airbaggenes status vises med indi-
katorlampen i taget, se side 204.

1 Isæt nøglen, og tryk den eventu-
elt ind.

2 Mens nøglen er trykket ind, dre-
jes den hele vejen til positionen 
ON. Tag nøglen ud, når den ikke 
kan drejes længere.

3 Sørg for, at nøglekontakten står 
på ON, for at aktivere airbagge-
ne.

Forsædeairbaggene er aktiveret 
igen og kan udløses korrekt, hvis 
det bliver nødvendigt.

Indikatorlampen for forsædeairbag-
gene i taget viser forsædeairbagge-
nes driftsstatus.

Når køreklar tilstand er slået til, lyser 
lampen kortvarigt og angiver, om air-
baggene er aktiveret eller deaktive-
ret.

*: Hvis monteret

Det aktive fodgængerbeskyttelses-
system løfter motorhjelmen, hvis bi-
lens forende kolliderer med en fod-
gænger. Registreringen foretages 
ved hjælp af sensorer placeret un-
der kofangeren.

Når fodgængerbeskyttelsen udlø-
ses, skabes et deformationsrum 
under motorhjelmen til den efterføl-
gende kontakt med hovedet.

Aktivering af 
forsædeairbaggene

Indikatorlampe for 
forsædeairbags

Display Funktion

Hvis forsædeairbaggen er 
aktiveret, lyser indikator-
lampen kortvarigt, hvoref-

ter den slukkes.

Når forsædeairbaggene er 
deaktiveret, fortsætter in-
dikatorlampen med at ly-

se.

Aktiv fodgængerbeskyttelse*

Princip

Generelt
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system udløses kun ved hastighe-
der mellem ca. 30 km/t og 55 km/t.

Af sikkerhedsmæssige grunde kan 
systemet også udløses i sjældne til-
fælde, hvor det ikke kan udelukkes, 
at bilen rammer en fodgænger:

 Kollision med genstande som en 
affaldsspand eller en pæl.

 Kollision med dyr.

 Hvis bilen rammer en sten.

 Hvis bilen kører ind i en snedri-
ve.

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet kan udløses utilsigtet ved 
kontakt med de enkelte dele af 
hængslerne eller motorhjelmens lås. 
Der er risiko for personskade eller 
tingsskade. De enkelte dele af 
hængslerne og motorhjelmens lås må 
ikke berøres.

ADVARSEL

Hvis der foretages ændringer i fod-
gængerbeskyttelsen, er der risiko for, 
at systemet ikke fungerer, at der op-
står fejl, eller at fodgængerbeskyttel-
sen udløses utilsigtet. Der er risiko for 
personskade eller dødsfald. Fodgæn-
gerbeskyttelsen eller dens enkelte 
dele eller ledninger må ikke ændres. 
Systemet må ikke demonteres.

ADVARSEL

Forkert udført arbejde kan medføre, 
at systemet ikke fungerer, at der op-
står fejl, eller at systemet udløses ved 
et uheld. Hvis der opstår en fejl, udlø-
ses systemet muligvis ikke efter hen-
sigten i tilfælde af en ulykke, selvom 
ulykken er af en tilstrækkelig alvorlig 
grad. Der er risiko for personskade el-
ler dødsfald. Systemet skal testes, re-
pareres eller afmonteres og bortskaf-
fes af en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificere-
de fagfolk.

ADVARSEL

Hvis systemet er udløst eller beskadi-
get, er dets funktioner begrænset, el-
ler det fungerer slet ikke. Der er risiko 
for personskade eller dødsfald.

Hvis systemet er udløst eller beskadi-
get, skal det kontrolleres og udskiftes 
hos en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificere-
de fagfolk.

BEMÆRK

Hvis motorhjelmen åbnes, når fod-
gængerbeskyttelsen er udløst, er der 
risiko for skade på motorhjelmen eller 
fodgængerbeskyttelsen. Der er risiko 
for materiel skade. Motorhjelmen må 
ikke åbnes, når meddelelsen fra bilen 
vises. Få systemet efterset hos en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificerede fagfolk.

Systemets begrænsninger
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Kør straks med moderat hastighed 
til en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk for at få systemet kon-
trolleret og repareret.

Toyota Supra Safety muliggør cen-
tral styring af førerassistancesyste-
merne.

Afhængig af bilens udstyr består 
Toyota Supra Safety af ét eller flere 
systemer, der kan bidrage til at und-
gå risiko for kollision.

 Pre-collision-system, se side 
208.

 Pre-collision-system (for fod-
gængere og cyklister), se side 
213.

 Advarsel om vejbaneskift, se 
side 217.

 Overvågning af blinde vinkler, se 
side 221.

Fejl

Der vises en meddelelse fra 
bilen.

Systemet er blevet udløst el-
ler er defekt.

Toyota Supra Safety

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere sigtbar-
heden og trafiksituationen korrekt. 
Der er risiko for ulykker. Tilpas kørs-
len efter trafikforholdene. Hold øje 
med trafiksituationen, og grib aktivt 
ind, hvis situationen kræver det.

ADVARSEL

Display og advarsler erstatter ikke dit 
personlige ansvar. Begrænsninger i 
systemet kan betyde, at advarsler el-
ler reaktioner fra systemet udebliver 
eller aktiveres for sent, forkert eller 
uden grund. Der er risiko for ulykker. 
Tilpas kørslen efter trafikforholdene. 
Hold øje med trafiksituationen, og grib 
aktivt ind, hvis situationen kræver det.

ADVARSEL

På grund af begrænsninger i syste-
met fungerer de enkelte funktioner 
muligvis ikke korrekt, hvis bilen skal 
trækkes i gang/bugseres, når Toyota 
Supra Safety-systemer er aktiveret. 
Der er risiko for ulykker. Slå Toyota 
Supra Safety-systemerne fra, før bi-
len trækkes i gang/bugseres.
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Nogle Toyota Supra Safety-syste-
mer bliver automatisk aktiveret, når 
kørslen påbegyndes. Nogle Toyota 
Supra Safety-systemer aktiveres 
afhængig af den seneste indstilling.

Menuen for Toyota Supra Safe-
ty-systemerne vises.

Hvis alle Toyota Supra Safety-sy-
stemer var slået fra, er alle syste-
merne nu slået til.

"Customise Settings" (Tilpas indstil-
linger): Afhængig af bilens udstyr 
kan Toyota Supra Safety-systemer-
ne nu konfigureres enkeltvis. De 
enkelte indstillinger aktiveres og 
gemmes for den aktuelt anvendte 
førerprofil. Så snart en indstilling 
ændres i menuen, aktiveres alle 
indstillinger i menuen.

"ALL ON" (Alle til): Alle Toyota 
Supra Safety-systemer er slået til. 
Basisindstillingerne aktiveres for 
underfunktionerne, fx indstillingen 
for advarselstid.

"Customise" (Tilpas): Toyota Supra 
Safety-systemerne slås til afhæn-
gig af de enkelte indstillinger. Nogle 
Toyota Supra Safety-systemer kan 
ikke slås fra enkeltvis.

Alle Toyota Supra Safety-systemer 
slås fra.

Oversigt

Knap i bilen

Toyota Supra Safety

Tænd/sluk

Knap Status

Indikatoren lyser grønt: 
Alle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slået til.

Indikatoren lyser orange: 
Nogle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slået fra el-
ler er ikke tilgængelige i 

øjeblikket.

Indikatoren lyser ikke: Alle 
Toyota Supra Safety-sy-

stemer er slået fra.

Tryk på knappen:

Tryk på knappen flere gan-
ge. Indstillingerne skifter mel-
lem følgende:

Hold knappen inde:
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Systemet kan bidrage til at forhin-
dre ulykker. Hvis en ulykke ikke kan 
undgås, bidrager systemet til at re-
ducere kollisionshastigheden.

Systemet advarer om en mulig risi-
ko for kollision og bremser automa-
tisk efter behov.

Systemet styres ved hjælp af føl-
gende sensorer afhængig af bilens 
udstyr:

 Kamera ved bakspejlet.

 Radarsensor i forkofangeren.

Pre-collision-systemet er aktiveret, 
selvom fartpiloten er deaktiveret.

Når bilen nærmer sig et køretøj 
målrettet, aktiveres advarslen om 
frontal kollision og opbremsningen 
senere for at undgå ubegrundede 
reaktioner fra systemet.

Fra hastigheder på ca. 5 km/t afgi-
ver systemet en advarsel i to trin 
om en mulig risiko for kollision med 
køretøjer. Timingen af disse ad-
varsler kan variere afhængig af si-
tuationen.

Pre-collision-system

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere sigtbar-
heden og trafiksituationen korrekt. 
Der er risiko for ulykker. Tilpas kørs-
len efter trafikforholdene. Hold øje 
med trafiksituationen, og grib aktivt 
ind, hvis situationen kræver det.

ADVARSEL

Display og advarsler erstatter ikke dit 
personlige ansvar. Begrænsninger i 
systemet kan betyde, at advarsler el-
ler reaktioner fra systemet udebliver 
eller aktiveres for sent, forkert eller 
uden grund. Der er risiko for ulykker. 
Tilpas kørslen efter trafikforholdene. 
Hold øje med trafiksituationen, og grib 
aktivt ind, hvis situationen kræver det.

ADVARSEL

På grund af begrænsninger i syste-
met fungerer de enkelte funktioner 
muligvis ikke korrekt, hvis bilen skal 
trækkes i gang/bugseres, når Toyota 
Supra Safety-systemer er aktiveret. 
Der er risiko for ulykker. Slå Toyota 
Supra Safety-systemerne fra, før bi-
len trækkes i gang/bugseres.
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Kameraet sidder tæt på bakspejlet. 
Hold forruden ren og klar i dette 
område.

Radarsensoren sidder forneden på 
forkofangeren.

Radarsensoren skal holdes ren og 
må ikke blokeres.

Systemet aktiveres automatisk, når 
du begynder at køre.

Menuen for Toyota Supra Safe-
ty-systemerne vises.

Hvis alle Toyota Supra Safety-sy-
stemer var slået fra, er alle syste-
merne nu slået til.

"Customise Settings" (Tilpas indstil-
linger): Afhængig af bilens udstyr 
kan Toyota Supra Safety-systemer-
ne nu konfigureres enkeltvis. De 
enkelte indstillinger aktiveres og 
gemmes for den aktuelt anvendte 

Oversigt

Knap i bilen

Toyota Supra Safety

Kamera

Med radarsensor

Tænd/sluk

Tænd automatisk

Tænd/sluk manuelt

Tryk på knappen.
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førerprofil. Så snart en indstilling 
ændres i menuen, aktiveres alle 
indstillinger i menuen.

Indstillingerne skifter mellem føl-
gende:

"ALL ON" (Alle til): Alle Toyota 
Supra Safety-systemer er slået til. 
Basisindstillingerne er aktiveret for 
underfunktionerne.

"Customise" (Tilpas): Toyota Supra 
Safety-systemerne slås til afhæn-
gig af de enkelte indstillinger.

Nogle Toyota Supra Safety-syste-
mer kan ikke slås fra enkeltvis.

Alle Toyota Supra Safety-systemer 
slås fra.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Toyota Supra Safety"

4 "Front collision warning" (Advar-
sel om frontal kollision)

5 Vælg den ønskede indstilling:

 "Early" (Tidlig)

 "Medium" (Middel)

 "Late" (Sen): Kun akutte advars-
ler vises.

Den valgte tid gemmes for den ak-
tuelt anvendte førerprofil.

Hvis der er risiko for kollision med 
et registreret køretøj, vises et ad-
varselssymbol i instrumentgruppen 
og eventuelt i forrudedisplayet.

Tryk på knappen flere gange.

Hold knappen inde.

Knap Status

Indikatoren lyser grønt: 
Alle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slået til.

Indikatoren lyser orange: 
Nogle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slået fra el-
ler er ikke tilgængelige i 

øjeblikket.

Indikatoren lyser ikke: Alle 
Toyota Supra Safety-sy-

stemer er slået fra.

Indstilling af advarselstiden

Advarsel med 
bremsefunktion

Display

Symbol Løsning

Symbolet lyser rødt: for-
varsel.

Brems ned, og øg afstan-
den.

Symbolet blinker rødt, og 
der lyder en tone: akut ad-

varsel.

Brems ned, og foretag 
undvigemanøvre, hvis det 

er nødvendigt.
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Der gives en advarsel forud, hvis 
der fx er stor risiko for en kollision, 
eller afstanden til den forankørende 
er for kort.

Føreren skal selv gribe ind, hvis der 
gives en advarsel forud.

En akut advarsel afgives, når bilen 
nærmer sig et andet objekt med 
stor hastighedsforskel, og der er 
umiddelbar risiko for en kollision.

Føreren skal selv gribe ind, hvis der 
vises en akut advarsel. Afhængig af 
køresituationen og bilens udstyr 
kan den akutte advarsel være led-
saget af et kort ryk i bremserne.

Hvis advarselstiden er indstillet til 
"Late" (Sen), forekommer dette ryk 
ikke.

Hvis det er nødvendigt, kan syste-
met også assistere ved at bremse 
bilen automatisk, hvis der er risiko 
for en kollision.

En akut advarsel kan også udløses 
uden et forvarsel.

Advarslen beder føreren gribe ak-
tivt ind. Når bremsen betjenes un-
der en advarsel, anvendes den 
maksimale nødvendige bremse-
kraft. Bremseassistancen kræver, 
at der først trædes tilstrækkelig hur-

tigt og hårdt på bremsepedalen.

Systemet kan også assistere ved at 
bremse bilen automatisk, hvis der 
er risiko for en kollision.

Ved lave hastigheder kan bilen 
bremses helt op.

Bremsefunktion i byzone: Bremser-
ne aktiveres ved hastigheder op til 
ca. 85 km/t.

Med radarsensor: Bremserne akti-
veres ved hastigheder op til ca. 
250 km/t.

Ved hastigheder over ca. 210 km/t, 
giver det et kortvarigt ryk, når brem-
serne aktiveres. Der sker ingen 
automatisk nedbremsning.

Bremseaktiveringen kan afbrydes 
ved enten at træde på speederen 
eller aktivt bevæge rattet.

Registreringen af objekter kan 
være begrænset. Tag højde for re-
gistreringsområdets grænser og 
funktionernes begrænsninger.

Forvarsel

Akut advarsel med 
bremsefunktion

Aktivering af bremser

Systemets begrænsninger

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Systemet reagerer muligvis ikke, el-
ler det reagerer for sent, forkert eller 
uden grund på grund af systemets be-
grænsninger. Der er risiko for ulykker 
eller tingsskade.

Bemærk oplysningerne om systemets 
begrænsninger, og grib aktivt ind, hvis 
det er nødvendigt.
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Ved hastigheder over ca. 250 km/t, 
er systemet midlertidigt deaktiveret. 
Så snart hastigheden falder til un-
der denne værdi igen, reagerer sy-
stemet igen afhængig af dets ind-
stillinger.

Systemets registreringsfunktion er 
begrænset.

Der tages kun højde for objekter, 
som registreres af systemet.

Det kan derfor ske, at systemet ikke 
reagerer eller reagerer med forsin-
kelse.

Det kan ske, at fx følgende ikke re-
gistreres:

 Hvis bilen nærmer sig et lang-
somtkørende køretøj med høj 
hastighed.

 Hvis en bil pludselig kører ind 
foran eller bremser hårdt op.

 Biler, der har en usædvanlig form 
set bagfra.

 Tohjulede forankørende køretø-
jer.

Systemets funktioner kan være be-
grænsede i fx følgende situationer:

 I tæt tåge, vådt føre eller sne.

 I skarpe sving.

 Når antiudskridningssystemerne 
er begrænset eller deaktiveret, fx 
VSC OFF.

 Hvis kameraets synsfelt eller for-
ruden foran bakspejlet er snav-
set eller tildækket.

 Hvis kameraet er overophedet 
på grund af for høje temperaturer 
og er midlertidigt deaktiveret.

 Afhængig af bilens udstyr: Når 
der er udført forkert arbejde på 
bilens lak.

 Når der er udført forkert arbejde 
på bilens lak tæt på radarsenso-
rerne.

 Op til 10 sekunder efter motoren 
er startet ved hjælp af 
start/stop-knappen.

 Under kalibrering af kameraet 
umiddelbart efter levering af bi-
len.

 Ved langvarig blænding som føl-
ge af modlys, fx når solen står 
lavt på himlen.

 Afhængig af bilens udstyr: Hvis 
radarsensorene er snavsede el-
ler tildækkede.

 Afhængig af bilens udstyr: Når 
der er udført forkert arbejde på 
bilens lak tæt på radarsensorer-
ne.

Øvre hastighedsgrænse

Registreringsområde

Funktionsbegrænsninger
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Hvis der sætte objekter som fx 
mærkater eller skilte i området om-
kring radarstrålen, påvirkes eller 
forhindres radarsensorens funktion.

Jo højere følsomhed, advarslerne 
er indstillet til, fx advarselstiden, jo 
flere advarsler vises der. Det kan 
medføre et større antal for tidlige el-
ler ubegrundede advarsler eller re-
aktioner.

Systemet kan bidrage til, at ulykker, 
som involverer fodgængere og cyk-
lister, undgås. Hvis en ulykke ikke 
kan undgås, bidrager systemet til at 
reducere kollisionshastigheden.

Systemet advarer om en mulig risi-
ko for kollision i hastighedsområ-
det til bykørsel og bremser automa-
tisk efter behov.

Ved hastigheder over ca. 5 km/t ad-
varer systemet om mulig risiko for 
kollision med fodgængere og cykli-
ster.

Der tages højde for fodgængere og 
cyklister, hvis de befinder sig inden 
for systemets registreringsområde.

Systemet styres ved hjælp af føl-

gende sensorer afhængig af bilens 
udstyr:

 Kamera ved bakspejlet.

 Radarsensor i forkofangeren.

Registreringszonen foran bilen be-
står af to dele:

 Midterzone, pil 1, direkte foran 
bilen.

 Udvidet zone, pil 2, til højre og 
venstre for midterzonen.

Der er risiko for en kollision, hvis 
der befinder sig personer i midter-
zonen. Der advares kun om perso-
ner i den udvidede zone, hvis de 
bevæger sig mod midterzonen.

Advarslernes følsomhed

Pre-collision-system (for 
fodgængere og cyklister)

Princip

Generelt

Registreringsområde

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere sigtbar-
heden og trafiksituationen korrekt. 
Der er risiko for ulykker. Tilpas kørs-
len efter trafikforholdene. Hold øje 
med trafiksituationen, og grib aktivt 
ind, hvis situationen kræver det.
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Kameraet sidder tæt på bakspejlet. 
Hold forruden ren og klar i dette 
område.

Radarsensoren sidder forneden på 
forkofangeren.

Radarsensoren skal holdes ren og 
må ikke blokeres.

Systemet aktiveres automatisk, når 
du begynder at køre.

ADVARSEL

Display og advarsler erstatter ikke dit 
personlige ansvar. Begrænsninger i 
systemet kan betyde, at advarsler el-
ler reaktioner fra systemet udebliver 
eller aktiveres for sent, forkert eller 
uden grund. Der er risiko for ulykker. 
Tilpas kørslen efter trafikforholdene. 
Hold øje med trafiksituationen, og grib 
aktivt ind, hvis situationen kræver det.

ADVARSEL

På grund af begrænsninger i syste-
met fungerer de enkelte funktioner 
muligvis ikke korrekt, hvis bilen skal 
trækkes i gang/bugseres, når Toyota 
Supra Safety-systemer er aktiveret. 
Der er risiko for ulykker. Slå Toyota 
Supra Safety-systemerne fra, før bi-
len trækkes i gang/bugseres.

Oversigt

Knap i bilen

Toyota Supra Safety

Kamera

Med radarsensor

Tænd/sluk

Tænd automatisk
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Menuen for Toyota Supra Safe-
ty-systemerne vises.

Hvis alle Toyota Supra Safety-sy-
stemer var slået fra, er alle syste-
merne nu slået til.

"Customise Settings" (Tilpas indstil-
linger): Afhængig af bilens udstyr 
kan Toyota Supra Safety-systemer-
ne nu konfigureres enkeltvis. De 
enkelte indstillinger aktiveres og 
gemmes for den aktuelt anvendte 
førerprofil. Så snart en indstilling 
ændres i menuen, aktiveres alle 
indstillinger i menuen.

Indstillingerne skifter mellem føl-
gende:

"ALL ON" (Alle til): Alle Toyota 
Supra Safety-systemer er slået til. 
Basisindstillingerne er aktiveret for 
underfunktionerne.

"Customise" (Tilpas): Toyota Supra 
Safety-systemerne slås til afhæn-
gig af de enkelte indstillinger.

Nogle Toyota Supra Safety-syste-
mer kan ikke slås fra enkeltvis.

Alle Toyota Supra Safety-systemer 
slås fra.

Hvis der er risiko for kollision med 
en registreret fodgænger eller cyk-
list, vises et advarselssymbol i in-
strumentgruppen og eventuelt i for-
rudedisplayet.

Du skal selv gribe ind straks ved at 
bremse eller undvige.

Advarslen beder føreren gribe ak-
tivt ind. Når bremsen betjenes un-
der en advarsel, anvendes maksi-

Tænd/sluk manuelt

Tryk på knappen.

Tryk på knappen flere gange.

Hold knappen inde.

Knap Status

Indikatoren lyser grønt: 
Alle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slået til.

Indikatoren lyser orange: 
Nogle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slået fra el-
ler er ikke tilgængelige i 

øjeblikket.

Indikatoren lyser ikke: Alle 
Toyota Supra Safety-sy-

stemer er slået fra.

Advarsel med 
bremsefunktion

Display

Der vises et rødt symbol, og 
der lyder en advarselstone.

Alternativt kan der afhængig 
af bilens udstyr lyse en rød 
advarselstrekant i instrument-
gruppen.

Aktivering af bremser
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mal bremsekraft. Bremseassistan-
cen kræver, at der først trædes til-
strækkelig hurtigt og hårdt på brem-
sepedalen.

Hvis det er nødvendigt, kan syste-
met også assistere ved at bremse 
bilen automatisk, hvis der er risiko 
for en kollision.

Ved lave hastigheder kan bilen 
bremses helt op.

Bremseaktiveringen kan afbrydes 
ved enten at træde på speederen 
eller aktivt bevæge rattet.

Registreringen af objekter kan 
være begrænset. Tag højde for re-
gistreringsområdets grænser og 
funktionernes begrænsninger.

Systemet reagerer på fodgængere 
og cyklister, hvis bilens hastighed 
er under ca. 85 km/t.

Systemets registreringsfunktion er 
begrænset.

Det kan medføre, at systemet ikke 
advarer eller advarer for sent.

Det kan ske, at fx følgende ikke re-
gistreres:

 Delvist skjulte fodgængere.

 Fodgængere, der ikke genken-
des som fodgængere, på grund 
af visningsvinklen eller deres 
omrids.

 Fodgængere uden for registre-
ringsområdet.

 Fodgængere med en højde un-
der ca. 80 cm.

Systemets funktioner kan være be-
grænsede i nogle situationer, fx:

 I tæt tåge, vådt føre eller sne.

 I skarpe sving.

 Når antiudskridningssystemerne 
er begrænset eller deaktiveret, fx

VSC OFF. deaktiveret, fx VSC 
OFF.

 Hvis kameraets synsfelt eller for-
ruden foran bakspejlet er snavset 
eller tildækket.

 Hvis kameraet er overophedet på 
grund af for høje temperaturer og 
er midlertidigt deaktiveret.

 Afhængig af bilens udstyrsversi-
on: Hvis radarsensorerne er 
snavsede eller tildækket.

Systemets begrænsninger

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Systemet reagerer muligvis ikke, el-
ler det reagerer for sent, forkert eller 
uden grund på grund af systemets be-
grænsninger. Der er risiko for ulykker 
eller tingsskade.

Bemærk oplysningerne om systemets 
begrænsninger, og grib aktivt ind, hvis 
det er nødvendigt.

Øvre hastighedsgrænse

Registreringsområde

Funktionsbegrænsninger
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 Afhængig af bilens udstyr: Når 
der er udført forkert arbejde på bi-
lens lak.

 Op til 10 sekunder efter motoren 
er startet ved hjælp af 
start/stop-knappen.

 Under kalibrering af kameraet 
umiddelbart efter levering af bilen.

 Ved langvarig blænding som føl-
ge af modlys, fx når solen står 
lavt på himlen.

 I mørke.

Hvis der sættes objekter – fx mær-
kater eller film – i radarsensorernes 
stråleområde, begrænses eller for-
hindres sensorernes funktion.

*: Hvis monteret

Advarsel om vejbaneskift aktiveres, 
hvis bilen forlader vejen eller sin 
bane.

Dette kamerabaserede system ad-
varer, når en minimumhastighed er 
nået.

Minimumhastigheden er landespe-
cifik og vises i menuen i Toyota 
Supra Safety-systemerne.

Advarslerne vises ved at vibrere 
rattet. Styrken af rattets vibrationer 
kan justeres.

Systemet advarer ikke, hvis føreren 
viser af i den pågældende retning, 
før vejbanen forlades.

Afhængig af bilens udstyr kan sy-
stemet gribe ind, ikke blot ind med 
vibration, men også med en kort 
aktiv kontrol af styringen, hvis en 
vejbanemarkering krydses med en 
hastighed op til ca. 250 km/t. Syste-
met hjælper dermed til at holde bi-
len inden for vejbanen.

Vejbanemarkingen skal registreres 
af et kamera, for at advarsel om 
vejbaneskift kan aktiveres.

Advarsel om vejbaneskift*

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere vejforlø-
bet og trafiksituationen. Der er risiko 
for ulykker. Tilpas kørslen efter trafik-
forholdene. Hold øje med trafiksituati-
onen, og grib aktivt ind, hvis situatio-
nen kræver det. I tilfælde af en advar-
sel må du ikke bevæge rattet unød-
vendigt pludseligt.

ADVARSEL

Display og advarsler erstatter ikke dit 
personlige ansvar. Begrænsninger i 
systemet kan betyde, at advarsler el-
ler reaktioner fra systemet udebliver 
eller aktiveres for sent, forkert eller 
uden grund. Der er risiko for ulykker. 
Tilpas kørslen efter trafikforholdene. 
Hold øje med trafiksituationen, og grib 
aktivt ind, hvis situationen kræver det.

Driftsbetingelser
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Kameraet sidder tæt på bakspejlet. 
Hold forruden ren og klar i dette 
område.

Advarsel om vejbaneskift aktiveres 
automatisk, når kørslen påbegyn-
des, hvis funktionen var slået til, 
sidst motoren blev standset.

Afhængig af landeversionen aktive-
res systemet automatisk, når du 
begynder at køre. Grundindstillin-
gen er aktiveret.

Menuen for Toyota Supra Safe-
ty-systemerne vises.

Hvis alle Toyota Supra Safety-sy-
stemer var slået fra, er alle syste-
merne nu slået til.

"Customise Settings" (Tilpas indstil-
linger): Afhængig af bilens udstyr 
kan Toyota Supra Safety-systemer-
ne nu konfigureres enkeltvis. De 
enkelte indstillinger aktiveres og 
gemmes for den aktuelt anvendte 
førerprofil. Så snart en indstilling 
ændres i menuen, aktiveres alle 
indstillinger i menuen.

Indstillingerne skifter mellem føl-
gende:

"ALL ON" (Alle til): Alle Toyota 
Supra Safety-systemer er slået til. 
Basisindstillingerne er aktiveret for 
underfunktionerne.

"Customise" (Tilpas): Toyota Supra 
Safety-systemerne slås til afhæn-
gig af de enkelte indstillinger.

Nogle Toyota Supra Safety-syste-
mer kan ikke slås fra enkeltvis.

Oversigt

Knap i bilen

Toyota Supra Safety

Kamera

Tænd/sluk

Tænd automatisk

Tænd/sluk manuelt

Tryk på knappen.

Tryk på knappen flere gange.
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Alle Toyota Supra Safety-systemer 
slås fra.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Toyota Supra Safety"

4 "Lane departure warning" (Ad-
varsel om vejbaneskift)

5 Vælg den ønskede indstilling:

 "Early" (Tidlig): Systemet advarer 
tidligt, når en farlig situation regi-
streres.

 "Medium" (Middel): Systemet op-
fylder standardiserede sikker-
hedskrav.

 "Reduced" (Reduceret): Afhæn-
gig af situationen undertrykkes 
visse advarsler, fx under overha-
lingsmanøvrer uden brug af 
blinklys, eller ved bevidst over-
skridelse af vejbanelinjer i sving.

 "Fra": Der gives ingen advarsler.

Den valgte indstilling gemmes for 
den aktuelt anvendte førerprofil.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Steering wheel turned" (Rat 
drejet)

4 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen accepteres for alle 
Toyota Supra Safety-systemer og 
gemmes for den aktuelle førerprofil.

Kontrol af styring kan slås til og fra 
separat for overvågning af blinde 
vinkler eller advarsel om vejbane-
skift.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Toyota Supra Safety"

Hold knappen inde.

Knap Status

Indikatoren lyser grønt: 
Alle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slået til.

Indikatoren lyser orange: 
Nogle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slået fra el-
ler er ikke tilgængelige i 

øjeblikket.

Indikatoren lyser ikke: Alle 
Toyota Supra Safety-sy-

stemer er slået fra.

Indstilling af advarselstiden

Justering af ratvibrationernes styr-
ke

Aktivering/deaktivering af kontrol 
af styring
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4 "Steering intervention" (Kontrol 
af styring)

Den valgte indstilling gemmes for 
den aktuelt anvendte førerprofil.

Hvis bilen forlader vejbanen, og 
vejbanemarkeringen er registreret, 
vibrerer rattet afhængig af indstillin-
gen for ratvibration.

Hvis blinklyset aktiveres i den på-
gældende retning, før bilen skifter 
vejbane, gives ingen advarsel.

Afhængig af bilens udstyr kan sy-
stemet gribe ind, ikke blot ind med 
vibration, men også med en kort 
aktiv kontrol af styringen, hvis en 
vejbanemarkering krydses med en 
hastighed op til ca. 210 km/t. Kon-
trol af styringen hjælper dermed til 
at holde bilen inden for vejbanen. 
Kontrol af styringen kan mærkes i 
rattet og kan når som helst tilside-
sættes manuelt. Under aktiv kontrol 
af styringen blinker visningen i in-
strumentgruppen.

Afhængig af bilens udstyr lyder en 
advarselstone, hvis systemet akti-
verer kontrol af styringen flere gan-
ge inden for 3 minutter, uden at fø-
reren berører rattet. Der lyder en 
kort advarselstone, anden gang 
kontrol af styring anvendes. Der ly-
der en lang advarselstone, tredje 
gang kontrol af styring anvendes.
Desuden vises en meddelelse fra 
bilen.
Advarselssignalet og meddelelsen 
fra bilen beder føreren om at være 
mere opmærksom på vejen.

For eksempel annulleres advarslen 
i nedenstående situationer:

 Automatisk efter nogle få sekun-
der.

 Når bilen vender tilbage til den 
korrekte vejbane.

 Hvis bilen bremser kraftigt op.

 Når blinklyset anvendes.

 Hvis antiudskridningssystemet 
VSC griber ind.

Visning i instrumentgruppen

Symbolet lyser grønt: Der er 
registreret en vejbanemarke-
ring på mindst den ene side 
af bilen, og en advarsel kan 
gives.

Advarselsfunktion

Når bilen forlader vejbanen

Kontrol af styring

Advarselssignal

Annullering af advarslen
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Systemets funktioner kan være be-
grænsede i fx følgende situationer:

 I tæt tåge, vådt føre eller sne.

 Hvis vejbanemarkeringerne 
mangler, er slidte, er utydelige, 
løber sammen/deles eller er tve-
tydige, fx i områder med vejar-
bejde.

 Hvis vejbanemarkeringerne er 
dækket af sne, is, jord eller vand.

 I skarpe sving og på smalle veje.

 Hvis vejbanemarkeringerne ikke 
er hvide.

 Hvis vejbanemarkeringerne er 
blokeret af objekter.

 Hvis bilen er for tæt på den for-
ankørende.

 Ved langvarig blænding som føl-
ge af modlys, fx når solen står 
lavt på himlen.

 Hvis kameraets synsfelt eller for-

ruden foran bakspejlet er snav-
set eller tildækket.

 Hvis kameraet er overophedet 
på grund af for høje temperaturer 
og er midlertidigt deaktiveret.

 Op til 10 sekunder efter motoren 
er startet ved hjælp af 
start/stop-knappen.

 Under kalibrering af kameraet 
umiddelbart efter levering af bi-
len.

Der kan vises en meddelelse fra bi-
len, hvis funktionen er begrænset.

*: Hvis monteret

Overvågningen af blinde vinkler re-
gistrerer biler i den blinde vinkel, el-
ler hvis biler nærmer sig bagfra i 
den tilstødende vejbane. Der gives 
advarsler på forskellige niveauer i 
disse situationer.

Systemets begrænsninger

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Systemet reagerer muligvis ikke, el-
ler det reagerer for sent, forkert eller 
uden grund på grund af systemets be-
grænsninger. Der er risiko for ulykker 
eller tingsskade.

Bemærk oplysningerne om systemets 
begrænsninger, og grib aktivt ind, hvis 
det er nødvendigt.

Funktionsbegrænsninger

Overvågning af blinde 
vinkler (BSM)*

Princip

Generelt
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Fra en minimal hastighed overvå-
ger to radarsensorer i bagkofange-
ren området bag ved og ved siden 
af bilen.

Minimumhastigheden er landespe-
cifik og vises i menuen i Toyota 
Supra Safety-systemerne.

Systemet angiver, hvornår bilerne 
befinder sig i den blinde vinkel, pil 
1, eller nærmer sig bagfra i en til-
stødende vejbane, pil 2.

Lyset i sidespejlet lyser dæmpet.

Før der skiftes vejbane med blinkly-
set aktiveret, advarer systemet i 
ovenstående situationer.

Lyset i sidespejlet blinker, og rattet 
vibrerer.

Radarsensorerne sidder i bagko-
fangeren.

Området af kofangerne omkring ra-
darsensorerne skal holdes rene og 
må ikke blokeres.

Overvågning af blinde vinkler akti-
veres automatisk igen, når kørslen 

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere sigtbar-
heden og trafiksituationen korrekt. 
Der er risiko for ulykker. Tilpas kørs-
len efter trafikforholdene. Hold øje 
med trafiksituationen, og grib aktivt 
ind, hvis situationen kræver det.

ADVARSEL

Display og advarsler erstatter ikke dit 
personlige ansvar. Begrænsninger i 
systemet kan betyde, at advarsler el-
ler reaktioner fra systemet udebliver 
eller aktiveres for sent, forkert eller 
uden grund. Der er risiko for ulykker. 
Tilpas kørslen efter trafikforholdene. 
Hold øje med trafiksituationen, og grib 
aktivt ind, hvis situationen kræver det.

Oversigt

Knap i bilen

Toyota Supra Safety

Radarsensorer

Tænd/sluk

Tænd automatisk
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påbegyndes, hvis funktionen var 
slået til, sidst motoren blev stand-
set.

Menuen for Toyota Supra Safe-
ty-systemerne vises.

Hvis alle Toyota Supra Safety-sy-
stemer var slået fra, er alle syste-
merne nu slået til.

"Customise Settings" (Tilpas indstil-
linger): Afhængig af bilens udstyr 
kan Toyota Supra Safety-systemer-
ne nu konfigureres enkeltvis. De 
enkelte indstillinger aktiveres og 
gemmes for den aktuelt anvendte 
førerprofil. Så snart en indstilling 
ændres i menuen, aktiveres alle 
indstillinger i menuen.

Indstillingerne skifter mellem føl-
gende:

"ALL ON" (Alle til): Alle Toyota 
Supra Safety-systemer er slået til. 
Basisindstillingerne er aktiveret for 
underfunktionerne.

"Customise" (Tilpas): Toyota Supra 
Safety-systemerne slås til afhæn-
gig af de enkelte indstillinger.

Nogle Toyota Supra Safety-syste-
mer kan ikke slås fra enkeltvis.

Alle Toyota Supra Safety-systemer 
slås fra.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Toyota Supra Safety"

4 "Blind spot monitor" (Overvåg-
ning af blinde vinkler)

5 Vælg den ønskede indstilling.

"Fra": Der gives ingen advarsel ved 
denne indstilling.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Tænd/sluk manuelt

Tryk på knappen.

Tryk på knappen flere gange.

Hold knappen inde.

Knap Status

Indikatoren lyser grønt: 
Alle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slået til.

Indikatoren lyser orange: 
Nogle Toyota Supra Safe-
ty-systemer er slået fra el-
ler er ikke tilgængelige i 

øjeblikket.

Indikatoren lyser ikke: Alle 
Toyota Supra Safety-sy-

stemer er slået fra.

Indstilling af advarselstiden
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Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Steering wheel turned" (Rat 
drejet)

4 Vælg den ønskede indstilling.

Indstillingen accepteres for alle 
Toyota Supra Safety-systemer og 
gemmes for den aktuelle førerprofil.

Det dæmpede lys i sidespejlet angi-
ver, at en bil befinder sig i den blin-
de vinkel eller nærmer sig bagfra.

Hvis blinklyset er aktiveret, mens 
der befinder sig en bil i det kritiske 
område, vibrerer rattet kortvarigt, 

og lyset i sidespejlet blinker med en 
kraftig lysstyrke.

Advarslen afsluttes, når blinklyset 
afbrydes, eller den anden bil har 
forladt det kritiske område.

Blink med lygterne når bilen låses 
op, angiver, at systemet udfører en 
selvtest.

Ved hastigheder over ca. 250 km/t, 
er systemet midlertidigt deaktiveret.

Ved hastigheder under ca. 250 km/t 
reagerer systemet igen afhængig af 
indstillingen.

Systemets funktioner kan være be-
grænsede i fx følgende situationer:

 Hvis hastigheden på den bil, der 

Justering af ratvibrationernes styr-
ke

Advarselsfunktion

Lys i sidespejlet

Forvarsel

Akut advarsel

Blink med lygterne

Systemets begrænsninger

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Systemet reagerer muligvis ikke, el-
ler det reagerer for sent, forkert eller 
uden grund på grund af systemets be-
grænsninger. Der er risiko for ulykker 
eller tingsskade.

Bemærk oplysningerne om systemets 
begrænsninger, og grib aktivt ind, hvis 
det er nødvendigt.

Øvre hastighedsgrænse

Funktionsbegrænsninger
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nærmer sig, er væsentlig højere 
end din bils hastighed.

 I tæt tåge, vådt føre eller sne.

 I skarpe sving og på smalle veje.

 Hvis kofangeren er snavset eller 
dækket af is eller fx mærkater.

 Når der er udført forkert arbejde 
på bilens lak.

 Når der transporteres en udra-
gende last.

Hvis der sættes objekter – fx mær-
kater eller film – i radarsensorernes 
stråleområde, begrænses eller for-
hindres sensorernes funktion.

Der vises en meddelelse fra bilen, 
hvis funktionen er begrænset.

Afhængig af de valgte indstillinger 
for advarsler, fx advarselstiden, kan 
der vises flere advarsler. Det kan 
medføre et større antal tidlige ad-
varsler om kritiske situationer.

Systemet reagerer, når køretøjer 
nærmer sig bagfra.

To radarsensorer i bagkofangeren 
overvåger området bag bilen.

Hvis et køretøj nærmer sig bagfra 
med en relevant hastighed, reage-
rer systemet på følgende måde:

 Havariblinket tændes for at ad-
vare bagvedkørende, hvis der er 
risiko for en påkørsel bagfra.

Visning af advarsler

Forebyggelse af påkørsel 
bagfra

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere sigtbar-
heden og trafiksituationen korrekt. 
Der er risiko for ulykker. Tilpas kørs-
len efter trafikforholdene. Hold øje 
med trafiksituationen, og grib aktivt 
ind, hvis situationen kræver det.

ADVARSEL

Display og advarsler erstatter ikke dit 
personlige ansvar. Begrænsninger i 
systemet kan betyde, at advarsler el-
ler reaktioner fra systemet udebliver 
eller aktiveres for sent, forkert eller 
uden grund. Der er risiko for ulykker. 
Tilpas kørslen efter trafikforholdene. 
Hold øje med trafiksituationen, og grib 
aktivt ind, hvis situationen kræver det.
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Radarsensorerne sidder i bagko-
fangeren.

Området af kofangerne omkring ra-
darsensorerne skal holdes rene og 
må ikke blokeres.

Systemet aktiveres automatisk, når 
du begynder at køre.

Systemet deaktiveres i følgende si-
tuationer:

 Under bakning.

Systemets funktioner kan være be-
grænsede i følgende situationer:

 Hvis hastigheden på den bil, der 
nærmer sig, er væsentlig højere 
end din bils hastighed.

 Hvis den bil, der nærmer sig, kø-
rer langsomt.

 I tæt tåge, vådt føre eller sne.

 I skarpe sving og på smalle veje.

 Hvis kofangeren er snavset eller 
dækket af is eller fx mærkater.

 Hvis sensorernes synsfelt er blo-
keret, fx af garagevægge, hække 
eller snedriver.

 Når der transporteres en udra-
gende last.

Bremselygterne blinker for at adva-
re trafikanter bag ved bilen om, at 
du foretager en nødopbremsning. 
Det kan reducere risikoen for en 
påkørsel bagfra.

 Normal opbremsning: Bremse-
lygterne lyser.

 Kraftig opbremsning: Bremselyg-
terne blinker.

Kort før bilen standser helt op, akti-
veres havariblinket.

Sådan slås havariblinket fra:

 Sæt farten op.

 Tryk på knappen til havariblinket.

Oversigt

Radarsensorer

Tænd/sluk

Systemets begrænsninger

Nødbremselys

Princip

Generelt
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Systemet kan i visse ulykkessituati-
oner standse bilen uden førerens 
medvirken. Risikoen for yderligere 
kollision og følgerne af denne redu-
ceres hermed.

Når bilen er stoppet, udløses brem-
sen automatisk.

I visse situationer kan det være 
nødvendigt at stoppe bilen hurtige-
re, end det er muligt med automa-
tisk opbremsning.

Det gør du ved at træde hurtigt og 
hårdt på bremsen. I en kort periode 
vil bremsetrykket være højere end 
det, der opnås med den automati-
ske bremsefunktion. Denne hand-
ling afbryder den automatiske 
bremseproces.

I visse situationer kan det være 
nødvendigt at annullere den auto-
matiske opbremsning, fx for at kun-
ne foretage en undvigemanøvre.

Annullering af automatisk opbrems-

ning:

 Træd bremsepedalen ned.

 Træd speederen ned.

Systemet kan registrere faldende op-
mærksomhed eller begyndende træt-
hed hos føreren på lange, ensformi-
ge køreture, fx på motorvej. Hvis det 
sker, bør du tage en pause.

Systemet aktiveres, hver gang kø-
reklar tilstand aktiveres.

Når kørslen er påbegyndt, tilpasses 
systemet efter føreren, så et fald i 
opmærksomheden eller træthed 
kan registreres.

Denne proces tager højde for føl-
gende kriterier:

 Personlig kørestil, fx styring.

Automatisk 
nødbremsesystem

Princip

Når bilen holder stille

Kraftigere opbremsning af 
bilen

Annullering af automatisk 
opbremsning

Kontrol af førerens opmærk-
somhed

Princip

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere din fysi-
ske tilstand korrekt. Øget uopmærk-
somhed eller træthed registreres mu-
ligvis ikke, eller registreres ikke tidligt 
nok. Der er risiko for ulykker. Sørg for, 
at føreren er udhvilet og opmærksom. 
Tilpas kørslen efter trafikforholdene.

Funktion
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 Kørselsforholdene, fx tidspunktet 
på dagen, køreturens varighed.

Systemet er aktivt fra ca. 70 km/t 
og kan også vise anbefalinger om 
at holde pause.

Kontrol af førerens opmærksomhed 
aktiveres automatisk, hver gang kø-
reklar tilstand aktiveres, og kan der-
med vise anbefalede pauser.

Anbefalede pauser kan også slås til 
og fra via Toyota Supra Command.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Driver Attention Control" (Kon-
trol af førerens opmærksomhed)

4 Vælg den ønskede indstilling:

 "Fra": Der vises ingen anbefaling 
om opbremsning.

 "Standard": Anbefaling om op-
bremsning vises med en fastsat 
værdi.

 "Sensitive" (Følsom): Anbefaling 
om opbremsning vises tidligere.

Hvis føreren viser tegn på nedsat 
opmærksomhed eller træthed, vi-
ses en meddelelse på betjenings-

skærmen med en anbefaling om at 
holde pause.

Følgende indstillinger kan vælges 
under visningen:

 "Do not ask again" (Spørg ikke 
igen)

 "Places to stop" (Steder, jeg kan 
stoppe)

 "Remind me later" (Påmind mig 
senere)

Anbefalingen om at holde pause genta-
ges efter 20 minutter.

Efter en pause kan der tidligst vises 
en anbefaling om at holde pause 
efter ca. 45 minutter.

Systemets funktion kan være be-
grænset i situationer som dem, der 
er vist nedenfor, og der kan vises 
en forkert advarsel eller ingen ad-
varsel:

 Hvis uret er indstillet forkert.

 Når bilens hastighed er under ca. 
70 km/t det meste af tiden.

 Hvis der køres sportskørsel, fx 
hurtig acceleration eller hurtig 
kørsel gennem sving.

 I aktive køresituationer, fx ved 
hyppige vejbaneskift.

 Ved dårlige vejforhold.

 I kraftig sidevind.

Systemet nulstilles ca. 45 minutter 
efter, bilen er stoppet, fx hvis du 
holder pause under lang tids kørsel 
på motorvej.

Anbefalinger om at holde 
pause

Indstilling

Display

Systemets begrænsninger
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

ABS forhindrer blokering af hjulene, 
når bremserne aktiveres.

Kontrollen over styringen bevares, 
også under fuld opbremsning, hvil-
ket øger trafiksikkerheden.

ABS er klar til brug, straks når mo-
toren startes.

Situationer, hvor ABS ikke fungerer 
i tilstrækkelig grad:

 Ved kørsel ind i et sving med for 
høj hastighed

I dette tilfælde kan ABS-systemet ikke 
fungere tilstrækkeligt til at undgå en 
eventuelt farlig situation, selvom syste-
met aktiveres. Det er alene førerens 
ansvar at læse omgivelserne og køre 
med en sikker hastighed.

Når bremsepedalen trædes hurtigt 
ned, aktiverer systemet automatisk 
maksimal bremseassistance. Ved 
at gøre dette holdes bremselæng-
den så kort som mulig i situationer 
med fuld opbremsning. Desuden 
kan fordelene ved det blokeringsfri 
bremsesystem ABS udnyttes fuldt 
ud.

Trykket på bremsen skal holdes un-
der hele opbremsningen.

Sammen med en dynamisk fartpilot 
med radar sikrer dette system, at 
bremsen reagerer endnu hurtigere 
under opbremsning i kritiske situati-
oner.

Antiudskridnings-
systemer

Bilens udstyr

Blokeringsfrit 
bremsesystem, ABS

Bremseassistance

Adaptiv bremseassistance
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Systemet hjælper til ved start op ad 
bakke.

1 Hold bilen stille ved at træde på 
bremsepedalen.

2 Slip bremsepedalen, og begynd 
at køre med det samme.

Bilen holdes i ca. 2 sekunder efter, 
at bremsepedalen er sluppet.

Afhængig af bilens last kan den rul-
le et lille stykke tilbage.

Systemet reducerer motoreffekten 
og aktiverer bremserne på enkelte 
hjul, hvilket bidrager til at holde bi-
lens kurs inden for de rammer, fy-
sikkens love giver.

VSC registrerer følgende ustabile 
køreforhold, fx:

 Tab af vejgreb på baghjulene, 
hvilket kan føre til overstyring.

 Tab af vejgreb på forhjulene, hvil-
ket kan føre til understyring.

Hjælp til start på bakke 
(HAC)

Princip

Start på kørsel

Antiudskridningssystem 
VSC

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere trafiksi-
tuationen korrekt. På grund af be-
grænsninger i systemet kan det ikke 
reagere uafhængigt og korrekt under 
alle trafikforhold. Der er risiko for ulyk-
ker. Tilpas kørslen efter trafikforholde-
ne. Hold øje med trafiksituationen, og 
grib aktivt ind, hvis situationen kræver 
det.

ADVARSEL

Ved kørsel med last på taget, fx med 
tagbagagebærer, kan det højere tyng-
depunkt medføre, at kørselssikkerhe-
den ikke længere kan garanteres i kri-
tiske kørselssituationer. Der er risiko 
for ulykker eller tingsskade. Antiud-
skridningsystemet VSC må ikke deak-
tiveres under kørsel med last på ta-
get.

Oversigt

Knap i bilen

VSC OFF
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Kørselsstabiliteten under accelera-
tion og kørsel i sving begrænses, 
hvis VSC deaktiveres.

For at øge stabiliteten skal VSC ak-
tiveres igen hurtigst muligt.

VSC OFF vises i instrumentgrup-
pen, når VSC er deaktiveret.

 Ved kørsel ind i et sving med for 
høj hastighed

I dette tilfælde kan VSC-systemet ikke 
fungere tilstrækkeligt til at undgå en 
eventuelt farlig situation, selvom syste-
met aktiveres. Det er alene førerens 
ansvar at læse omgivelserne og køre 
med en sikker hastighed.

Traktionsfuktionen er en variant af 
antiudskridningssystemet VSC, og 
den er optimeret til fremdrift.

Ved særlige vejforhold, fx veje, hvor 
der ikke er ryddet sne eller veje 
med løst underlag, sikrer systemet 
maksimal fremdrift, dog med en be-
grænset kørselsstabilitet.

Når traktionsfunktionen aktiveres, 
opnås maksimalt vejgreb. Kørsels-
stabiliteten under acceleration og 
kørsel i sving er begrænset.

Deaktivér/aktivér VSC

Generelt

Deaktivering af VSC

Hold knappen inde, til VSC 
OFF vises i instrumentgrup-
pen, og indikatorlampen VSC 
OFF lyser.

Aktivering af VSC

Tryk på knappen.

VSC OFF og indikatorlamper-
ne for VSC OFF slukker.

Display

I instrumentgruppen

Indikatorer og advarselslamper

Hvis indikatorlampen lyser: 
VSC er deaktiveret.

Hvis indikatorlampen blinker: 
VSC regulerer accelerationen 
og bremsekraften.

Hvis indikatorlampen lyser: 
Der er fejl i VSC.

Situationer, hvor VSC ikke 
fungerer i tilstrækkelig grad

Traktionsfunktion

Princip

Generelt
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Kortvarig aktivering af traktions-
funktionen kan være nyttig i følgen-
de situationer:

 Ved kørsel i snesjap eller på sne-
dækkede veje, hvor der ikke er 
ryddet sne.

 Ved start i dyb sne eller på løst 
underlag.

 Ved kørsel med snekæder.

Når traktionsfunktionen er aktiveret, 
vises TRACTION i instrumentgrup-
pen.

I visse situationer aktiveres VSC 
automatisk:

 Hvis den dynamiske fartpilot med 
radar og fuldt hastighedsområde 
er aktiveret.

 Hvis Toyota Supra Safety-syste-
met aktiverer bremserne.

 I tilfælde af punktering.

*: Hvis monteret

Det aktive differentiale låser bagaks-
len trinløst afhængig af kørselsfor-
holdene. Det giver optimal kraftover-
førsel under alle kørselsforhold ved 
at bidrage til at forebygge hjulspin 
på baghjulene.

Føreren er ansvarlig for at anvende 
en kørestil, der er egnet til situationen.

Oversigt

Knap i bilen

VSC OFF

Aktivering/deaktivering af 
traktionsfunktionen

Aktivering af traktionsfunktionen

Tryk på knappen.

TRACTION vises i instru-
mentgruppen, og indikator-
lampen VSC OFF lyser.

Deaktivering af 
traktionsfunktionen

Tryk på knappen igen.

Indikatorlamperne TRACTI-
ON og VSC OFF slukker.

Display

Visning i instrumentgruppen

Indikatorer og advarselslamper

Indikatorlampen lyser: Trakti-
onsfunktionen er aktiveret.

Automatisk programskift

Aktivt differentiale*
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Systemet kan bruges til at indstille 
en hastighedsgrænse, så hastig-
hedsgrænserne ikke overskrides.

Systemet tillader indstilling af ha-
stigheder fra 30 km/t og højere som 
hastighedsgrænse. Under den ind-
stillede hastighed kan bilen køres 
uden begrænsninger.

Den aktuelle hastighed anvendes 
som hastighedsgrænse.

Hvis systemet aktiveres, mens bi-
len holder stille eller under kørsel 
med lav hastighed, indstilles hastig-
hedsgrænsen til 30 km/t.

Når hastighedsgrænsen aktiveres, 
kan antiudskridningssystemet VSC 
blive aktiveret, og køretilstanden 
ændres til NORMAL.

Førerassistance-
systemer

Bilens udstyr

Manuel fartbegrænser

Princip

Generelt

Oversigt

Knapper på rattet

Knap Funktion

System til/fra.

Gem aktuel hastighed.

Hjælp til fartbegrænsning, 
se side 247: Den foreslåe-
de hastighed anvendes 
manuelt.

Vippekontakt:

Ændring af hastigheds-
grænse, se side 234.

Funktion

Tænd

Tryk på knappen på rattet.
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Systemet slås automatisk fra i fx 
følgende situationer:

 Når motoren standses.

 Når fartpiloten aktiveres.

 Når sport-funktionen aktiveres 
ved hjælp af kontakten til 
sport-funktion.

Visningerne slukkes.

Systemet afbrydes, når bilen sæt-
tes i bakgear, eller transmissionen 
står i neutral.

Tryk vippekontakten opad eller ned-
ad flere gange, til den ønskede ha-
stighedsgrænse er indstillet.

 Hver gang, vippekontakten tryk-
kes til modstandspunktet, øges 
eller sænkes hastighedsgræn-
sen med 1 km/t.

 Hver gang, vippekontakten tryk-
kes forbi modstandspunktet, æn-
dres hastighedsgrænsen til det 
næste multiplum af 10 km/t.

Hvis den indstillede hastigheds-
grænse er nået eller utilsigtet over-
skredet, fx ved kørsel ned ad bakke, 
sker der ingen aktiv aktivering af 
bremserne.

Hvis du indstiller en hastigheds-
grænse, som er lavere end den ak-
tuelle hastighed, mens du kører, mo-
torbremser bilen ned til den indstille-
de hastighedsgrænse.

Biler med hjælp til fartbegrænsning, 
se side 247: Hvis hjælp til fartbe-
grænsning registrerer en ændring i 
hastighedsgrænsen, kan denne ha-
stighed anvendes som den nye ha-
stighedsgrænse i hjælp til fartbe-
grænsning.

Den aktuelle hastighed kan også 
gemmes ved at trykke på knappen:

Systemet advarer, hvis bilens ha-
stighed overstiger den indstillede 
hastighedsgrænse.

Du kan køre hurtigere end hastig-
hedsgrænsen. I så fald gives ingen 
advarsel.

Den indstillede hastighedsgrænse 
kan overstiges bevidst ved at træde 
speederen helt i bund.

Hastighedsgrænsen aktiveres auto-
matisk igen, så snart den aktuelle 
hastighed falder til under den ind-
stillede hastighedsgrænse.

Sluk

Tryk på knappen på rattet.

Afbrydelse

Skift hastighedsgrænse Tryk på knappen på rattet.

Overskridelse af 
hastighedsgrænsen
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Afhængig af bilens specifikationer 
vises den indstillede hastigheds-
grænse.

*: Hvis monteret

Dette system gør det muligt at ind-
stille den ønskede hastighed ved 
hjælp af knapperne på rattet. Den 
ønskede hastighed holdes derefter 

af systemet. Det sker ved, at syste-
met automatisk accelererer og 
bremser bilen efter behov.

Systemet kan aktiveres fra 30 km/t.

Afhængig af bilens indstillinger, kan 
egenskaberne for fartpiloten æn-
dre sig.

Advarsel, når 
hastighedsgrænsen 
overskrides

Visuel advarsel

Hvis hastighedsgrænsen 
overskrides: Indikatorlampen i 
instrumentgruppen blinker i 
den tid, du overskrider hastig-
hedsgrænsen.

Visninger i 
instrumentgruppen

Indikatorlampe

 Hvis indikatorlampen lyser: 
Systemet er aktiveret.

 Hvis indikatorlampen blin-
ker: Den indstillede hastig-
hedsgrænse er overskre-
det.

 Grå indikatorlampe: Syste-
met er afbrudt.

Statusvisning

Fartpilot*

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere trafiksi-
tuationen korrekt. På grund af be-
grænsninger i systemet kan det ikke 
reagere uafhængigt og korrekt under 
alle trafikforhold. Der er risiko for ulyk-
ker. Tilpas kørslen efter trafikforholde-
ne. Hold øje med trafiksituationen, og 
grib aktivt ind, hvis situationen kræver 
det.

ADVARSEL

Hvis systemet anvendes i fx følgende 
situationer, kan der være øget risiko 
for en ulykke:

lPå vejstrækninger med mange 
skarpe sving og kurver.

l I tæt trafik.

lPå glatte veje i tåge eller i snevejr, i 
vådt føre eller på løs vejunderlag.

Der er risiko for ulykker eller tingsska-
de. Systemet må kun bruges, når det 
er muligt at køre med en konstant ha-
stighed.
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Indikatoren lyser.

Fartpiloten er aktiveret. Kørehastig-
heden holdes og gemmes som den 
ønskede hastighed.

Antislingresystemet VSC aktive-
res, hvis det er nødvendigt.

Visningerne slukkes. Den gemte 
ønskede hastighed slettes.

Systemet afbrydes automatisk i føl-
gende situationer:

 Hvis føreren bremser.

 Hvis gearvælgeren flyttes fra 
gearposition D.

 Hvis traktionsfunktionen aktive-
res, eller antislingresystemet 
VSC deaktiveres.

 Hvis antiudskridningssystemet 
VSC griber ind.

ADVARSEL

Den ønskede hastighed kan indstilles 
forkert ved et uheld eller aktiveres ved 
en fejl. Der er risiko for ulykker. Justér 
den ønskede hastighed, så den pas-
ser til trafikforholdene. Hold øje med 
trafiksituationen, og grib aktivt ind, 
hvis situationen kræver det.

Oversigt

Knapper på rattet

Knap Funktion

Aktivering/deaktivering af 
fartpiloten, se side 236.

Aktivering af fartpiloten 
med den seneste indstil-
ling, se side 237.

Afbrydelse af fartpiloten, 
se side 236.

Gemmer en hastighed.

Hastighedsassistent, se 
side 247: Den foreslåede 
hastighed anvendes ma-
nuelt.

Vippekontakt:

Indstilling af hastigheden, 
se side 237.

Aktivering/deaktivering af 
fartpiloten

Tænd

Tryk på knappen på rattet.

Sluk

Tryk på knappen på rattet.

Deaktivering af fartpiloten

Manuel afbrydelse

Tryk på knappen, mens sy-
stemet er aktiveret.

Automatisk afbrydelse
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Tryk vippekontakten opad én gang, 
mens systemet er afbrudt.

Systemet tændes, og den aktuelle 
hastighed holdes og gemmes som 
den ønskede hastighed.

Den gemte hastighed vises, se side 
238, på speedometeret.

Antislingresystemet VSC aktive-
res, hvis det er nødvendigt.

Hastigheden kan også gemmes 
ved at trykke på knappen.

Tryk vippekontakten opad eller ned-

ad flere gange, til den ønskede ha-
stighed er indstillet.

Hvis systemet er aktivt, gemmes 
den viste hastighed, og bilen når 
den gemte hastighed, når vejforhol-
dene tillader det.

 Hver gang, vippekontakten tryk-
kes til modstandspunktet, øges 
eller sænkes den ønskede ha-
stighed med 1 km/t.

 Hver gang, vippekontakten tryk-
kes forbi modstandspunktet, æn-
dres hastigheden til det næste 
multiplum af 10 km/t.

Den maksimale hastighed, der kan ind-
stilles, afhænger af bilen.

 Når vippekontakten trykkes til 
modstandspunktet og holdes 
dér, accelererer eller nedbrem-
ser bilen, uden at du træder på 
speederen.

Hastigheden holdes, efter vippekontak-
ten slippes. Hvis kontakten trykkes forbi 
modstandspunktet, accelererer bilen 
hurtigere.

Hvis fartpiloten afbrydes, kan den 
genoptages ved at hente den gem-
te hastighed.

Før den gemte hastighed hentes, 
skal du sikre, at der ikke er for stor 
forskel på den aktuelle hastighed 
og den gemte hastighed. Ellers kan 
bilen bremse eller accelerere util-
sigtet.

Indstilling af hastigheden

Hold og gem hastigheden

Tryk på knappen.

Skift hastighed
Aktivering af fartpiloten igen
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Fartpiloten aktiveres igen med de 
gemte værdier.

Den gemte hastighedsværdi slettes 
og kan ikke længere åbnes i følgen-
de tilfælde:

 Når systemet er slået fra.

 Når køreklar tilstand er slået fra.

Med det tilhørende udstyr vises ha-
stighedsgrænsen digitalt i kort tid.

Nogle oplysninger fra systemet kan 
også vises i forrudedisplayet.

Den ønskede hastighed holdes 
også ved kørsel ned ad bakke. Bi-
len kan køre langsommere end den 

ønskede hastighed op ad bakke, 
hvis der ikke er tilstrækkelig motor-
kraft.

*: Hvis monteret

Dette system gør det muligt at ind-
stille en ønsket hastighed og en øn-
sket afstand til forankørende ved 
hjælp af knapperne på rattet.

Når vejen foran er fri, holder syste-
met den ønskede hastighed ved at 
bremse ned eller accelerere bilen 
automatisk efter behov.

Hvis der kører en bil foran, tilpasser 
systemet din bils hastighed, så den 
indstillede afstand til forankørende 
holdes. Hastigheden tilpasses i det 
omfang, situationen tillader det.

Der er monteret en radarsensor i 
forkofangeren og et kamera på 
bakspejlet, som registrerer forankø-
rende.

Afhængig af bilens indstillinger, kan 
egenskaberne for fartpiloten æn-
dre sig.

Afstanden kan indstilles i flere trin 
og afhænger af sikkerhedsmæssi-
ge grunde af hastigheden.

Tryk på knappen, mens sy-
stemet er afbrudt.

Visninger i instrumentgrup-
pen

Indikatorlampe

 Grøn indikatorlampe: Sy-
stemet er aktivt.

 Grå indikatorlampe: Syste-
met er afbrudt.

 Ingen indikatorlampe: Sy-
stemet er slået fra.

Statusvisning

Visning i forrudedisplayet

Symbolet vises, når den ind-
stillede ønskede hastighed er 
nået.

Systemets begrænsninger

Dynamisk fartpilot med 
radar og fuldt 
hastighedsområde*

Princip

Generelt
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Hvis den forankørende standser 
helt op og begynder at køre kort ef-
ter, kan systemet genkende dette 
inden for grænserne af, hvad der er 
muligt under de givne forhold.

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere trafiksitu-
ationen korrekt. På grund af begræns-
ninger i systemet kan det ikke reagere 
uafhængigt og korrekt under alle trafik-
forhold. Der er risiko for ulykker. Tilpas 
kørslen efter trafikforholdene. Hold øje 
med trafiksituationen, og grib aktivt 
ind, hvis situationen kræver det.

ADVARSEL

En bil, der ikke er sikret, kan begynde 
at bevæge sig og rulle. Der er risiko for 
ulykker. Før du forlader bilen, skal du 
sikre den, så den ikke kan rulle.

Overhold følgende for at sikre, at bilen 
ikke kan rulle:

lAktivér parkeringsbremsen.

lDrej forhjulene ind mod kantstenen 
ved parkering op eller ned ad en 
hældning.

lDesuden skal bilen sikres ved par-
kering op eller ned ad en hældning, 
fx ved hjælp af en stopklods.

ADVARSEL

Den ønskede hastighed kan indstilles 
forkert ved et uheld eller aktiveres ved 
en fejl. Der er risiko for ulykker. Justér 
den ønskede hastighed, så den passer 
til trafikforholdene. Hold øje med trafik-
situationen, og grib aktivt ind, hvis situ-
ationen kræver det.

ADVARSEL

Der er risiko for ulykker, hvis der er for 
stor forskel i hastigheden i forhold til 
andre biler. Det kan eksempelvis fore-
komme i følgende situationer:

lNår du nærmer dig et langsomtkø-
rende køretøj med høj hastighed.

lHvis en anden bil pludselig trækker 
ind i bilens bane.

lHvis du nærmer dig biler, der holder 
stille, med høj hastighed.

Der er risiko for personskade eller 
dødsfald. Hold øje med trafiksituatio-
nen, og grib aktivt ind, hvis situatio-
nen kræver det.

Oversigt

Knapper på rattet

Knap Funktion

Aktivering/deaktivering af 
fartpiloten, se side 240.

Gem aktuel hastighed.

Hjælp til fartbegrænsning, 
se side 247: Den foreslåe-
de hastighed anvendes 
manuelt.

Tryk på knappen, mens 
systemet er aktiveret: Af-
brydelse af fartpiloten, se 
side 241.

Tryk på knappen, mens 
systemet er afbrudt: Akti-
vering af fartpiloten med 
den seneste indstilling, se 
side 242.

OM99X49DK.book  Page 239  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



240

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER

Radarsensoren sidder på forkofan-
geren.

Radarsensoren skal holdes ren og 
må ikke blokeres.

Kameraet sidder tæt på bakspejlet. 
Hold forruden ren og klar i dette 
område.

Systemet kan bruges med optimal 
effekt på veje af god kvalitet. Syste-
met aktiveres ved en hastighed på 
ca. 30 km/t.

Den maksimale hastighed, der kan 
indstilles, er begrænset og afhæn-
ger af eksempelvis bilen og udsty-
ret.

Højere hastigheder kan indstilles 
ved at skifte til fartpilot uden styring 
af afstanden.

Systemet kan også aktiveres, mens 
bilen holder stille.

Indikatoren lyser.

Fartpiloten er aktiveret. Kørehastig-
heden holdes og gemmes som den 
ønskede hastighed.

Antislingresystemet VSC aktive-
res, hvis det er nødvendigt.

Ved deaktivering, mens bilen holder 
stille, skal bremsepedalen være 
trådt ned.

Tryk på denne knap på rattet igen:

Indstilling af bilens hastig-
hed, se side 242.

Vippekontakt:

Indstilling af hastigheden, 
se side 241.

Radarsensor

Kamera

Knap Funktion Anvendelsesområde

Aktivering/deaktivering og 
afbrydelse af fartpiloten

Tænd

Tryk på knappen på rattet.

Sluk

Tryk på knappen på rattet.
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Visningerne slukkes. Den gemte 
ønskede hastighed slettes.

Ved aktivering af systemet skal der 
trykkes på denne knap på rattet:

Ved afbrydelse af systemet, mens 
bilen holder stille, skal bremsepe-
dalen være trådt ned.

Systemet afbrydes automatisk i føl-
gende situationer:

 Hvis føreren bremser.

 Hvis gearvælgeren flyttes fra po-
sition D.

 Hvis traktionsfunktionen aktive-
res, eller antislingresystemet 
VSC deaktiveres.

 Hvis antiudskridningssystemet 
VSC griber ind.

 Hvis bilen holder stille, og sikker-
hedsselen løsnes, og førerdø-
ren åbnes.

 Hvis systemet ikke har registre-
ret objekter i en længere periode, 
fx på veje med lidt trafik og uden 
definerede afgrænsninger.

 Hvis radarens registreringszone 
forstyrres, fx på grund af snavs 
eller kraftig regn.

 Efter bilen har stået stille i læn-
gere tid, hvis bilen nedbremses 
og stoppes af systemet.

Tryk vippekontakten opad én gang, 
mens systemet er afbrudt. Syste-
met aktiveres.

Den aktuelle hastighed holdes og 
gemmes som den ønskede hastig-
hed.

Den gemte hastighed vises på 
speedometeret.

Antislingresystemet VSC aktive-
res, hvis det er nødvendigt.

Hastigheden kan også gemmes 
ved at trykke på knappen.

Manuel afbrydelse

Knap på rattet

Automatisk afbrydelse

Indstilling af hastigheden

Hold og gem hastigheden

Tryk på knappen.

Skift hastighed
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Tryk vippekontakten opad eller ned-
ad flere gange, til den ønskede ha-
stighed er indstillet.

Hvis systemet er aktivt, gemmes 
den viste hastighed, og bilen når 
den gemte hastighed, når vejforhol-
dene tillader det.

 Hver gang, vippekontakten tryk-
kes til modstandspunktet, øges 
eller sænkes den ønskede ha-
stighed med 1 km/t.

 Hver gang, vippekontakten tryk-
kes forbi modstandspunktet, æn-
dres hastigheden til det næste 
multiplum af 10 km/t.

En handling gentages ved at holde 
vippekontakten i den relevante po-
sition.

Den indstillede afstand gemmes for 
den aktuelt anvendte førerprofil.

Hvis fartpiloten afbrydes, kan den 
genoptages ved at hente den gem-
te hastighed.

Før den gemte hastighed hentes, 
skal du sikre, at der ikke er for stor 
forskel på den aktuelle hastighed 
og den gemte hastighed. Ellers kan 
bilen bremse eller accelerere util-
sigtet.

Fartpiloten aktiveres igen med de 
gemte værdier.

Den gemte hastighedsværdi slettes 
og kan ikke længere åbnes i følgen-
de tilfælde:

 Når systemet er slået fra.

 Når køreklar tilstand er slået fra.

Indstilling af afstand

Generelt

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Systemet erstatter ikke dit personlige 
ansvar. Begrænsninger i systemet 
kan medføre, at opbremsningen fore-
tages for sent. Der er risiko for ulykker 
eller tingsskade. Du skal være meget 
opmærksom på trafikforholdene til en-
hver tid. Tilpas afstanden efter trafik-
ken og vejrforholdene, og overhold 
den angivne sikkerhedsafstand, om 
nødvendigt ved at bremse.

Indstilling af afstanden til forankø-
rende

Tryk flere gange på knap-
pen, til den ønskede afstand 
er indstillet.

Aktivering af fartpiloten igen

Tryk på knappen for at aktive-
re systemet igen, når der er 
annulleret.
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Styring af afstanden kan slås til og 
fra under kørsel med fartpiloten ak-
tiveret.

Du kan skifte tilbage til fartpilot med 
styring af afstanden ved at trykke 
på knappen igen.

Der vises en meddelelse fra bilen, 
når indstillingen ændres.

Den valgte afstand til forankørende 
vises.

Skift mellem fartpilot 
med/uden styring af 
afstanden

Bemærkning vedrørende sikkerhed

ADVARSEL

Systemet reagerer ikke på forankø-
rende trafik, men holder den gemte 
hastighed. Der er risiko for ulykker el-
ler tingsskade. Justér den ønskede 
hastighed, så den passer til trafikfor-
holdene, og brug bremsen, hvis det er 
nødvendigt.

Skift til fartpilot uden styring af af-
standen

Hold knappen inde.

Visninger i instrumentgrup-
pen

Statusvisning

Den indstillede hastigheds-
grænse vises.

Afstand til forankørende

SET 110

Symbol Beskrivelse

Afstand 1

Afstand 2

Afstand 3

Svarer til ca. halvde-
len af værdien af 
speedometervisnin-
gen udtrykt i meter. Er 
valgt, når systemet 
aktiveres første gang.

Afstand 4

Systemet er afbrudt.

Der vises ingen sty-
ring af afstanden, for-
di der trædes på 
speederen.
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Bilsymbolet i afstandsvisningen 
fjernes, så snart den registrerede 
bil drejer fra.

Du kan accelerere ved at aktivere 
ACC, fx ved kortvarigt at træde på 
speederen eller vippekontakten.

Nogle oplysninger fra systemet kan 
også vises i forrudedisplayet.

Afstandsoplysningerne er aktive 
under følgende betingelser:

 Dynamisk fartpilot med radar er 
slået fra.

Registreret bil

Symbol Beskrivelse

Grønt symbol:

Der er registreret en 
forankørende bil. Sy-
stemet holder den 
indstillede afstand til 
den forankørende bil.

Indikatorer og advarselslamper

Symbol Beskrivelse

Grøn indikatorlampe: 
Systemet er aktivt.

Ingen indikatorlampe: 
Systemet er slået fra.

Bilsymbolet blinker:

Betingelserne for brug 
af systemet er ikke 
længere opfyldt.

Systemet er deaktive-
ret, men fortsætter 
med at bremse, til du 
aktivt tager over ved 
at træde på bremse-
pedalen eller speede-
ren.

Bilsymbolet og af-
standsbjælken blin-
ker rødt, og der lyder 
en tone:

Brems ned, og foretag 
undvigemanøvre, hvis 
det er nødvendigt.

Visning i forrudedisplayet

Ønsket hastighed

Symbolet vises, når den ind-
stillede ønskede hastighed er 
nået.

Afstandsoplysninger

Symbolet vises, hvis afstan-
den til den forankørende er 
for kort.

Symbol Beskrivelse
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 Visning i forrudedisplayet er 
valgt, se side 182.

 Afstanden er for kort.

 Hastigheden er ca. 70 km/t eller 
højere.

Systemets registreringsfunktion og 
automatiske opbremsningskapaci-
tet er begrænset.

Eksempelvis registreres tohjulede 
køretøjer muligvis ikke.

Systemet bremser muligvis ikke 
ned i følgende situationer:

 For fodgængere eller andre lang-
somme trafikanter.

 For rødt lys.

 For krydsende trafik.

 For modkørende biler.

Hvis en anden bil pludselig kører ud 
foran dig, kan systemet muligvis 
ikke genoprette den valgte afstand 
automatisk. Under visse betingel-
ser kan den valgte afstand muligvis 
ikke genoprettes, hvis du kører væ-
sentligt hurtigere end de forankø-
rende, fx når du nærmer dig en 
lastvogn med høj hastighed. Hvis 
bilen registreres tydeligt foran dig, 
beder systemet dig gribe ind ved at 
bremse og om nødvendigt foretage 
en undvigemanøvre.

Hvis den ønskede hastighed er for 
høj til kørsel i sving, reduceres den 
en smule i svinget. Systemet kan 
dog muligvis ikke registrere sving 

Systemets begrænsninger

Registreringsområde

Nedbremsning

Biler, der kører ud foran dig

Kørsel i sving
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forud. Du bør derfor moderere ha-
stigheden under kørsel i sving.

Systemet har et begrænset regi-
streringsområde. I skarpe sving kan 
der opstå situationer, hvor en foran-
kørende ikke kan registreres eller 
registreres meget sent.

Når bilen nærmer sig et sving, kan 
svingets vinkel medføre, at syste-
met reagerer midlertidigt på biler i 
den anden vejbane. Hvis systemet 
reagerer ved at bremse ned, kan du 
kompensere for dette ved at acce-
lerere kortvarigt. Når du slipper 
speederen igen, overtager syste-
met igen kontrollen med bilens ha-
stighed.

I nogle situationer kan bilen ikke 
starte med at køre automatisk, fx:

 På stejle opkørsler.

 Før bump eller hævede områder 
på vejen.

I disse tilfælde skal du træde på 
speederen.

Der kan gælde følgende begræns-
ninger, hvis vejret eller lysforholde-
ne er ugunstige:

 Nedsat registrering af biler.

 Kortvarig afbrydelse, når der er 
registreret biler.

Eksempler på ugunstige vejr- eller 
lysforhold:

 Våd vej.

 Snevejr.

 Slud.

 Tåge.

 Modlys.

Vær opmærksom under kørslen, og 
tilpas kørslen efter trafikforholde-
ne. Om nødvendigt skal du gribe 
aktivt ind, fx ved at bremse, styre 
eller foretage en undvigemanøvre.

Den ønskede hastighed holdes 
også ved kørsel ned ad bakke. Bilen 
kan køre langsommere end den øn-
skede hastighed op ad bakke, hvis 
der ikke er tilstrækkelig motorkraft.

Systemet kan ikke aktiveres, hvis 
radarsensoren ikke er justeret kor-
rekt, fx hvis den er blevet beskadi-
get under parkering.

Start på kørsel

Vejrlig

Motorkraft

Fejl

Radarsensor
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Der vises en meddelelse fra bilen, 
hvis systemet ikke fungerer.

Få systemet efterset hos en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede fagfolk.

Systemets funktion kan være be-
grænset, hvis radarsensorens regi-
streringsområde er delvist tildæk-
ket, fx af nummerpladeholderen.

Registrering af og reaktioner på bi-
ler, der holder stille, kan være be-
grænset i følgende situationer:

 Under kalibrering af kameraet 
umiddelbart efter levering af bi-
len.

 Kameraet er defekt eller snavset. 
Der vises en meddelelse fra bi-
len.

*: Hvis monteret

Når bilens systemer (fx oplysnin-
ger om hastighedsgrænse) regi-
strerer en ændring i hastigheds-
grænsen på ruten, kan den nye ha-
stighedsgrænseværdi anvendes i 
følgende systemer:

 Manuel fartbegrænser.

 Fartpilot.

 Dynamisk fartpilot med radar og 
fuldt hastighedsområde.

Hastighedsværdien foreslås som 
ny ønsket hastighed. Det relevante 
system skal være aktiveret, for at 
hastighedsværdien kan anvendes.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

Kamera

Hjælp til fartbegrænsning*

Princip

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere trafiksi-
tuationen korrekt. På grund af be-
grænsninger i systemet kan det ikke 
reagere uafhængigt og korrekt under 
alle trafikforhold. Der er risiko for ulyk-
ker. Tilpas kørslen efter trafikforholde-
ne. Hold øje med trafiksituationen, og 
grib aktivt ind, hvis situationen kræver 
det.

ADVARSEL

Den ønskede hastighed kan indstilles 
forkert ved et uheld eller aktiveres ved 
en fejl. Der er risiko for ulykker. Justér 
den ønskede hastighed, så den pas-
ser til trafikforholdene. Hold øje med 
trafiksituationen, og grib aktivt ind, 
hvis situationen kræver det.

Oversigt

Knapper på rattet

Knap Funktion

Den foreslåede hastighed 
skal godkendes manuelt.

Aktivering/deaktivering og 
indstilling
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2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Speed Assistant" (Hastigheds-
assistance)

Der vises en meddelelse i instru-
mentgruppen, hvis systemet og 
fartpiloten aktiveres.

I manuel funktion kan en registreret 
hastighedsgrænse anvendes ma-
nuelt i fartpiloten.

Du kan indstille, om hastigheds-
grænsen skal accepteres, præcis 
som den er, eller med en tolerance 
på -15 km/t til +15 km/t.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Speed Assistant" (Hastigheds-
assistance)

4 "Adjust speed limits" (Justér ha-
stighedsgrænser)

5 Bekræft den ønskede indstilling.

Hjælp til fartbegrænsning baseret 
på systemet for oplysninger om ha-
stighedsgrænse.

Der skal tages højde for begræns-
ningerne i systemet for oplysninger 
om hastighedsgrænse, se side 176.

Afhængig af landet kan de viste ha-
stighedsgrænser muligvis ikke ac-
cepteres eller er kun tilgængelige 

Visninger i 
instrumentgruppen

Symbol Funktion

Indikatorlampen lyser 
sammen med symbolet for 
systemet til styring af ha-
stigheden:

Hjælp til fartbegrænsning 
er aktiveret, og de regi-
strerede hastighedsgræn-
ser kan anvendes manuelt 
for det viste system.

Registreret ændring af ha-
stighedsgrænse registre-
ret med øjeblikkelig virk-
ning.

Afstandsdata bag symbo-
let angiver, at hastigheds-
grænsen kan ændres 
længere fremme.

Indikatorlampen lyser 
grønt: Den registrerede 
hastighedsgrænse kan 
anvendes ved at trykke på 
knappen SET.

Når hastighedsgrænsen 
er anvendt, vises et grønt 
flueben.

Manuel anvendelse af den 
registrerede 
hastighedsgrænse

Når symbolet SET lyser hvidt, 
skal du trykke på knappen.

Indstilling af 
hastighedsjustering

Systemets begrænsninger
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med begrænsninger, fx med hastig-
hedsoplysninger fra navigationssy-
stemet.

Fartpilot uden styring af afstanden: 
Afhængig af systemet kan hastig-
hedsgrænser muligvis ikke anven-
des automatisk.

Hastigheder længere fremme kan 
muligvis kun anvendes i den dyna-
miske fartpilot med radar.

Systemet reagerer muligvis ikke på 
hastighedsgrænser, hvis navigati-
onssystemet ikke kan bestemme 
bilens position sikkert.

Parkeringssensorer assisterer un-
der parkering af bilen. Objekter for-
an eller bag bilen angives ved 
hjælp af en tone og en visning på 
betjeningsskærmen, når bilen nær-
mer sig disse.

Afhængig af bilens udstyrsversion: 
Forhindringer på siden af bilen, 
som registreres af ultralydssenso-
rerne kan også angives af sidebe-
skyttelsen, se side 253.

Ultralydssensorerne til afstandsmå-
ling sidder i kofangerne, i relevante 
tilfælde på bilens sider.

De har en rækkevidde på ca. 2 m 
afhængig af forhindringen og omgi-
velserne.

Der lyder en advarselstone, når bi-
len er ca. 70 cm fra et objekt, og 
der er overhængende fare for en 
kollision.

I tilfælde af objekter bag bilen, lyder 
advarselstonen tidligere, ved en af-
stand på ca. 1,50 m.

Parkeringssensorer

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere trafiksi-
tuationen korrekt. På grund af be-
grænsninger i systemet kan det ikke 
reagere uafhængigt og korrekt under 
alle trafikforhold. Der er risiko for ulyk-
ker. Tilpas kørslen efter trafikforholde-
ne. Hold øje med trafiksituationen, og 
grib aktivt ind, hvis situationen kræver 
det.

ADVARSEL

Hvis bilen kører med høj hastighed, 
når parkeringssensorerne aktiveres, 
kan advarslen komme med forsinkel-
se på grund af fysiske forhold. Der er 
risiko for personskade eller tingsska-
de. Undgå at køre mod et objekt med 
høj hastighed. Undgå at starte med 
høj hastighed, mens parkeringssen-
sorerne endnu ikke er aktiveret.
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Sådan sikres fuld funktion:

 Sensorerne må ikke tildækkes af 
fx mærkater eller en cykelholder.

 Sensorerne skal holdes rene og 
må ikke blokeres.

Systemet aktiveres automatisk i føl-
gende situationer:

 Hvis gearvælgeren sættes i R, 
mens motoren kører.

 Afhængig af bilens udstyrsversi-
on: Ved kørsel mod registrerede 
objekter, hvis hastigheden er la-
vere end ca. 4 km/t. Aktiverings-
afstanden afhænger af situatio-
nen.

Automatisk aktivering ved registre-
ring af forhindringer kan aktiveres 
og deaktiveres.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Parking" (Parkering)

4 Hvis relevant: "Automatic Par-
king Sensors activation" (Aktive-
ring af automatiske parkerings-
sensorer)

5 "Automatic Parking Sensors ac-
tiv." (Aktiv. af automatiske parke-
ringssensorer)

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Afhængig af bilens udstyrsversion 
tændes der desuden et bakkamera.

Systemet deaktiveres, når en be-
stemt afstand eller hastighed er 
overskredet.

Slå om nødvendigt systemet til 
igen.

Oversigt

Knap i bilen

Knap til parkeringshjælp

Ultralydssensorer

Parkeringssensorens ul-
tralydssensorer, fx i kofan-
gerne.

Driftsbetingelser

Tænd/sluk

Tænd automatisk

Automatisk deaktivering, når bilen 
kører fremad
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 Til: LED-dioden lyser.

 Fra: LED-dioden er slukket.

Billedet fra bakkameraet vises, når 
bilen er i bakgear, og der er trykket 
på knappen til parkeringshjælp.

Afhængig af bilens udstyr kan sy-
stemet ikke slås fra manuelt, når bi-
len er i bakgear.

n Generelt

Der lyder en intermitterende tone 
for at angive positionen for et ob-
jekt, mens bilen nærmer sig det. 
Hvis et objekt eksempelvis registre-
res bag ved bilen i venstre side, 
kommer tonen fra bagerste venstre 
højttaler.

Jo kortere afstanden er til objektet, 
jo kortere er toneintervallerne.

Der lyder en fast tone, hvis afstan-
den til et registreret objekt er korte-
re end ca. 20 cm.

Hvis der er objekter både foran og 
bag bilen, og de befinder sig inden 
for en afstand på ca. 20 cm, lyder 
en skiftende fast tone.

Den intermitterende tone og den fa-
ste tone slukkes, når gearvælge-
ren sættes i P.

Når bilen holder stille, stopper den 
intermitterende tone efter kort tid.

n Regulering af lydstyrken

Lydstyrken på parkeringssensorens 
tonesignal kan justeres.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Sounds" (Lyd)

4 "Volume settings" (Lydindstillin-
ger)

5 "Parking Sensor" (Parkerings-
sensor)

6 Indstil den ønskede værdi.

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Bilens bevægelse mod et objekt vi-
ses på betjeningsskærmen. Objek-
ter, der befinder sig længere væk, 
vises før, tonen lyder.

Visningen fjernes, når parkerings-
sensoren aktiveres.

Sensorernes registreringsområde 
vises med grønt, gult og rødt, hvis 

Tænd/sluk manuelt

Tryk på knappen til parke-
ringshjælp.

Advarsel

Tonesignaler

Visuel advarsel
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der registreres objekter inden for 
området.

Der vises kørelinjer, så du nemme-
re kan beregne den nødvendige 
plads.

Hvis bakkameraet vises, kan du 
skifte til parkeringssensor eller 
eventuelt en anden visning med 
markering af forhindringer:

1 Tryk eventuelt styreenheden til 
venstre.

2 Fx "Parking sensors" (Parke-
ringssensorer)

RCTA-funktion (advarsel om kryd-
sende trafik bag bilen), se side 258: 
Afhængig af bilens udstyr advarer 
parkeringssensorskærmen også 
om biler, der nærmer sig fra siden 
foran og bag ved bilen.

Parkeringssensorens nødopbrems-
ningsfunktion påbegynder nødop-
bremsning, hvis der er overhæn-
gende fare for en kollision.

På grund af systemets begrænsnin-
ger er det ikke muligt at forhindre 
en kollision under alle omstændig-
heder.

Funktionen er tilgængelig ved ha-
stigheder over gangtempo, når bi-
len kører eller ruller i bakgear.

Opbremsningen afbrydes ved at 
træde på speederen.

Når bilen er stoppet helt med 
nødopbremsning, kan du køre lang-
somt mod forhindringen. Træd let 
på speederen for at køre.

Hvis der trædes hårdere på spee-
deren, kører bilen normalt. Bilen 
kan altid bremses manuelt.

Systemet anvender parkeringssen-
sorens og parkeringshjælpens ul-
tralydssensorer.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Parking" (Parkering)

Afhængig af bilens 
udstyrsversion: 
Nødopbremsningsfunktion, 
parkeringssensorer med 
nødopbremsningsfunktion

Princip

Generelt

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere trafiksi-
tuationen korrekt. Der er risiko for 
ulykker. Tilpas kørslen efter trafikfor-
holdene. Du skal desuden se lige 
frem for at holde øje med trafikken og 
omgivelserne og gribe aktivt ind i situ-
ationer, når det er nødvendigt.

Aktivering/deaktivering af syste-
met
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4 "Active PDC emergency inter-
vention" (Aktiv nødindgriben 
med PDC)

5 "Active PDC emergency interv." 
(Aktiv nødindgr. med PDC)

Indstillingen gemmes for den aktu-
elt anvendte førerprofil.

Systemet advarer om forhindringer 
på siden af bilen.

Systemet anvender parkeringssen-
sorens og parkeringshjælpens ul-
tralydssensorer.

Markering af forhindringer vises på 
siden af bilen for at beskytte bilens 
sider.

 Farvemarkeringer: Advarsel om, 
at der er registreret forhindringer.

 Grå markeringer, skraveret flade: 
Der er ikke registreret forhindrin-
ger.

 Ingen markeringer, sort flade: 
Området ved siden af bilen er 
endnu ikke registreret.

Systemet viser kun stationære ob-
jekter, der er registreret af senso-
rerne tidligere, da bilen kørte forbi 
dem.

Systemet registrerer ikke, om en 
forhindring flyttes efterfølgende. 
Markeringerne vises med sort efter 
et stykke tid, når bilen holder stille. 
Området ved siden af bilen skal 
scannes igen.

Visse betingelser og objekter kan 
presse ultralydsmålingen til græn-
sen, bl.a.:

Afhængig af bilens 
udstyrsversion: hjælp til 
parallelparkering

Princip

Generelt

Display

Begrænsninger for hjælp til paral-
lelparkering

Systemets begrænsninger

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Systemet reagerer muligvis ikke, el-
ler det reagerer for sent, forkert eller 
uden grund på grund af systemets be-
grænsninger. Der er risiko for ulykker. 
Tilpas kørslen efter trafikforholdene. 
Du skal desuden se lige frem for at 
holde øje med trafikken og omgivel-
serne og gribe aktivt ind i situationer, 
når det er nødvendigt.

Begrænsninger for ultralydsmåling
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 Små børn og dyr.

 Personer med visse typer beklæd-
ning, fx frakke.

 Udefrakommende forstyrrelser af 
ultralyden, fx forbikørende biler el-
ler maskiner.

 Snavsede, tilisede, beskadigede 
eller forkert justerede sensorer.

 Visse vejrforhold, fx høj luftfugtig-
hed, vådt vejr, snevejr, ekstrem 
varme eller kraftig vind.

 Anhængertræk og trækkroge på 
andre biler.

 Tynde eller kileformede objekter.

 Objekter, der bevæger sig.

 Høje, udragende objekter, fx udra-
gende vægge.

 Objekter med hjørner, kanter og 
glatte flader.

 Objekter med fine overflader eller 
strukturer, fx hegn.

 Objekter med porøse overflader.

 Små og lave objekter som fx kas-
ser.

 Objekter og personer i vejkanten.

 Bløde forhindringer eller forhin-
dringer dækket af skum.

 Planter og buske.

 Lave objekter, der allerede er vist, 
fx kantsten, kan befinde sig i sen-
sorernes blinde vinker, før og efter 
en fast tone lyder.

 Systemet tager ikke højde for last, 
der stikker ud over en bils omrids.

Under følgende forhold kan syste-
met advare, selvom der ikke er for-
hindringer i registreringsområdet:

 I kraftig regn.

 Hvis sensorerne er meget snav-
sede eller dækket af is.

 Hvis sensorerne er dækket af 
sne.

 På ujævn vej.

 På ujævnt underlag, fx vejbump.

 I store, rektangulære bygninger 
med glatte vægge, fx parke-
ringskældre.

 I vaskehal eller vaskeautomat.

 Ved tæt udstødningsgas i omgi-
velserne.

 Ved andre ultralydskilder i omgi-
velserne, fx fejemaskiner, damp- 
rensere eller neonlys.

For at reducere forekomsten af fal-
ske alarmer i fx vaskehaller kan du 
eventuelt deaktivere automatisk ak-
tivering af parkeringssensoren, se 
side 250, når der registreres objek-
ter.

Der vises en meddelelse fra bilen.

Parkeringssensoren fungerer ikke. 
Få systemet efterset hos en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede fagfolk.

Falske alarmer

Fejl

Der vises et hvidt symbol, og 
sensorernes registreringsom-
råde vises med en mørk farve 
på betjeningsskærmen.
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Bakkameraet assisterer under bag-
læns parkering eller manøvrering. 
Det gør det ved at vise et billede af 
området bag bilen på betjenings-
skærmen.

Hjælpefunktioner, fx hjælpelinjer, 
kan også vises på skærmen. Kameralinsen befinder sig tæt på 

nummerpladelyset.

Snavs kan forringe billedkvaliteten. 
Rengør eventuelt kameralinsen.

Systemet slås til automatisk, hvis 
gearvælgeren sættes i R, mens 
motoren kører.

Systemet deaktiveres, når en be-
stemt afstand eller hastighed er 
overskredet.

Slå om nødvendigt systemet til 
igen.

Bakkamera

Princip

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere trafiksi-
tuationen korrekt. Der er risiko for 
ulykker. Tilpas kørslen efter trafikfor-
holdene. Du skal desuden se lige 
frem for at holde øje med trafikken og 
omgivelserne og gribe aktivt ind i situ-
ationer, der kræver dette.

Oversigt

Afhængig af udstyr: Knap i bilen

Knap til parkeringshjælp

Kamera

Tænd/sluk

Tænd automatisk

Automatisk deaktivering, når bilen 
kører fremad

OM99X49DK.book  Page 255  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



256

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER

 Til: LED-dioden lyser.

 Fra: LED-dioden er slukket.

Parkeringshjælpens funktioner vi-
ses på betjeningsskærmen.

Hvis bakkameraets billede ikke vi-
ses, skal visningen ændres via 
Toyota Supra Command:

1 Vip eventuelt styreenheden til si-
den.

2  "Rear view camera" (Bakka-
mera)

Billedet fra bilens bakkamera vises.

 Bakkameraet er tændt.

 Kameraets registreringsområde 
må ikke være blokeret. Udragen-
de last eller transportsystemer, 
der ikke er koblet til et anhæn-
gerstik, kan begrænse kamera-
ets registreringsområde.

Flere assistancefunktioner kan 
være aktive samtidigt.

Assistancefunktionerne kan aktive-
res manuelt.

1 Vip eventuelt styreenheden til 
venstre.

2 Med det tilhørende udstyr:  
"Camera picture" (Kamerabille-
de)

3

  "Parking guide lines" (Parke-
ringslinjer).

Kørelinjer og venderadiuslinjer vises, 
se side 256.

  "Obstacle marking" (Marke-
ring af forhindring).

Afhængig af udstyret vises de forhin-
dringer, som registreres af parkerings-
sensorerne, se side 257, med marke-
ringer.

n Kørelinjer

Kørelinjerne hjælper dig til at be-
regne den nødvendige plads, når 
du parkerer og manøvrerer på et 
jævnt underlag.

Kørelinjerne afhænger af styrevink-
len og tilpasses løbende efter rat-
tets bevægelser.

Afhængig af udstyr: Tænd/sluk 
manuelt

Tryk på knappen til parke-
ringshjælp.

Skift af visning via Toyota Supra 
Command

Driftsbetingelser

Visning på 
betjeningsskærmen

Generelt

Parkeringslinjer
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n Venderadiuslinjer

Venderadiuslinjerne kan kun vises i 
kamerabilledet sammen med køre-
linjerne.

Venderadiuslinjerne viser den 
mindste mulige venderadius på en 
jævn vej.

Når rattet er drejet over en vis vin-
kel, vises kun én venderadiuslinje.

n Parkering ved hjælp af kørelin-
jer og venderadiuslinjer

1 Placér bilen, så den røde vende-
radiuslinje er inden for parke-
ringspladsens afgrænsning.

2 Drej rattet, så den grønne køre-
linje dækker den tilsvarende 
venderadiuslinje.

Afhængig af bilens udstyr registre-

res forhindringer bag bilen af parke-
ringssensorerne.

Markeringer af forhindringer kan vi-
ses på billedet fra bakkameraet.

Farvestyrken svarer til parkerings-
sensorernes markeringer.

Med bakkameraet tændt:

1 Vip eventuelt styreenheden til 
venstre.

2  "Camera picture" (Kamera-
billede)

3

  "Brightness" (Lysstyrke)

  "Contrast" (Kontrast)

4 Indstil den ønskede værdi.

Hvis kameraet er deaktiveret, fx når 
bagagerumsklappen åbnes, vises 
kamerabilledet med grå skravering.

Meget lave forhindringer og højere, 
udragende objekter som fx hylder, 
kan ikke registreres af systemet.

Afhængig af bilens udstyr anvender 
nogle assistancefunktioner også 
data fra parkeringssensorerne.

Markering af forhindringer

Indstilling af lysstyrke og 
kontrast via Toyota Supra 
Command

Systemets begrænsninger

Deaktiveret kamera

Registrering af objekter
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Bemærk noterne i kapitlet om par-
keringssensorer.

De objekter, der vises på betje-
ningsskærmen kan være tættere på 
bilen, end det ser ud til. Du må ikke 
beregne afstanden til objekter ud 
fra skærmen.

*: Hvis monteret

Ved udkørsler, hvor der ikke er ud-
syn, eller ved udkørsel fra en par-
keringsbås registrerer systemet an-
dre trafikanter, der nærmer sig fra 
siden, tidligere, end det er muligt at 
se dem fra førersædet.

To radarsensorer i bagkofangeren 
overvåger området bag bilen.

Systemet angiver, når andre trafi-
kanter nærmer sig.

Radarsensorerne sidder i bagko-
fangeren.

Området af kofangerne omkring ra-

RCTA-funktion (advarsel om 
krydsende trafik bag bilen)*

Princip

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Systemet fritager dig ikke for dit per-
sonlige ansvar for at vurdere sigtbar-
heden og trafiksituationen korrekt. 
Der er risiko for ulykker. Tilpas kørs-
len efter trafikforholdene. Hold øje 
med trafiksituationen, og grib aktivt 
ind, hvis situationen kræver det.

Oversigt

Knap i bilen

Knap til parkeringshjælp

Radarsensorer
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darsensorerne skal holdes rene og 
må ikke blokeres.

1  Tryk på knappen til parke-

ringshjælp.

2 Vip styreenheden til venstre.

3  "Settings" (Indstillinger)

4 "Cross-traffic alert" (Advarsel 
om krydsende trafik)

5 "Cross-traffic alert" (Advarsel 
om krydsende trafik)

Eller via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Parking" (Parkering)

4 "Cross-traffic alert" (Advarsel 
om krydsende trafik)

5 "Cross-traffic alert" (Advarsel 
om krydsende trafik)

Hvis systemet er aktiveret på betje-
ningsskærmen, tændes det auto-
matisk, så snart parkeringssensorer 
eller visning af omgivelser er akti-
veret, og bilen sættes i gear.

Systemet aktiveres bag på bilen, 
når bilen sættes i bakgear.

Systemet deaktiveres automatisk i 
følgende situationer:

 Hvis bilen kører hurtigere end 
gangtempo.

 Når der er kørt en vis afstand.

 Under aktiv parkering med par-
keringshjælp.

Betjeningsskærmen viser den til-
svarende visning, der kan lyde en 
tone, og lyset i sidespejlet blinker.

Lyset i sidespejlet blinker, hvis bag-
sensorerne registrerer andre biler, 
mens bilen bevæger sig baglæns.

Tænd/sluk

Aktivering/deaktivering af syste-
met

Tænd automatisk

Sluk automatisk

Advarsel

Generelt

Lys i sidespejlet
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I parkeringssensorvisningen blinker 
det relevante grænseområde rødt, 
hvis sensorerne registrerer biler.

Udover den visuelle visning lyder 
en advarselstone, når bilen bevæ-
ger sig i den tilsvarende retning.

Systemets funktioner kan være be-
grænsede i følgende situationer:

 Hvis den bil, der nærmer sig, kø-
rer meget hurtigt.

 I tæt tåge, vådt føre eller sne.

 I skarpe sving.

 Hvis kofangeren er snavset eller 
dækket af is eller fx mærkater.

 Hvis sensorernes synsfelt er blo-
keret, fx af garagevægge, hække 
eller snedriver.

 Når der transporteres en udra-
gende last.

 Hvis krydsende objekter bevæ-
ger sig meget langsomt.

 Hvis der er andre objekter i sen-
sorernes synsfelt, som skjuler 
den krydsende trafik.

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Affjedringens dele er optimeret til bi-
len og dens anvendelsesområde, så 
der sikres en optimal køreoplevelse.

*: Hvis monteret

Den adaptive variable affjedring er 
en styrbar sportsaffjedring. Syste-
met reducerer uønskede bevægel-
ser i bilen, når der køres med en 
dynamisk kørestil eller ved kørsel 
på ujævn vej.

Afhængig af vejforholdene og køre-
stilen forbedres køredynamikken 
og kørekomforten.

Skærm med 
parkeringssensorvisning

Advarselstone

Systemets begrænsninger

Kørekomfort

Bilens udstyr

Affjedringens dele

Adaptiv variabel affjedring*

Princip
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Systemet har forskellige indstillin-
ger af støddæmperne, fra komfort-
kørsel til dynamisk kørsel.

Dæmpningskonfigurationerne tilde-
les de forskellige kørefunktioner i 
kontakten til sport-funktion, se side 
160.

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Luftkvaliteten i bilen forbedres ved 
hjælp af følgende komponenter:

 Emissionstestet kabine.

 Mikrofilter.

 Airconditionsystem til regulering 
af temperatur, luftstrøm og recir-
kulering af luft.

 Automatisk recirkulering af luft 
AUC.

 Uafhængig ventilation.

Generelt Aircondition

Bilens udstyr

Kabineluftens kvalitet
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Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Når airconditionsystemet, sædevar-
men osv. anvendes i længere tid skal 
det sikres, at der ikke befinder sig 
kropsdele tæt på luftdyserne eller i di-
rekte kontakt med sædet, da dette 
kan medføre lette forbrændinger eller 
forfrysninger. Hvis du føler dig utilpas, 
når airconditionsystemet eller sæde-
varmen er i brug, skal du straks ophø-
re med at bruge funktionerne og skifte 
indstillinger.

Automatisk aircondition

Oversigt

Knapper i bilen

Klimafunktioner

Knap Funktion

Temperatur, se side 263.

Aircondition, se side 263.

Maksimal køling, se side 
264.

AUTO-program, se side 
264.

Recirkulering af luft, se 
side 265.

Deaktivering af systemet, 
se side 263.

Luftfordeling, manuel ,se 
side 266.

Afrimning af forruden og 
fjernelse af dug, se side 
266.

Elbagrude, se side 266.
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Tryk på en vilkårlig knap undtagen 
følgende:

 Sluk.

 Elbagrude.

 Sædevarme.

Hele systemet:

Den automatiske aircondition til-
passes til den indstillede tempera-
tur hurtigst muligt, om nødvendigt 
ved at bruge maksimal køling eller 
maksimal opvarmning. Derefter hol-
des temperaturen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Climate comfort" (Komfortkli-
ma)

4 "Temperature adjustment, up-
per body" (Temperaturregule-
ring, overkrop)

5 Indstil den ønskede temperatur.

Undgå at skifte mellem forskellige 
temperaturindstillinger hurtigt efter 
hinanden. Den automatiske aircon-
dition har muligvis ikke tid til at 
opnå den valgte temperatur.

Kabineluften køles og tørres og op-
varmes derefter igen efter tempera-
turindstillingen.

Kabinen kan kun køles ned, når kø-
reklar tilstand er aktiveret.

Sædevarme, se side 116.

Luftstrøm, manuel ,se side 
265.

Tænd/sluk

Tænd

Sluk

Hold knappen inde.

Temperatur

Princip

Knap Funktion Indstilling

Drej knappen med uret for 
at hæve temperaturen og 
mod uret for at sænke tem-
peraturen.

Kølefunktion

Princip
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Kølefunktionen aktiveres, når moto-
ren kører.

Kølefunktionen slås til automatisk 
under recirkulering af luft for at tør-
re luften og forhindre dug.

Afhængig af vejrforholdene kan for-
ruden og sideruderne dugge til i en 
kort periode, når køreklar tilstand er 
aktiveret.

Kølefunktionen aktiveres automa-
tisk i AUTO-programmet.

Når den automatiske aircondition 
kører, dannes der kondens, som le-
des ud under bilen.

Når køreklar tilstand aktiveres, ind-
stilles systemet til den laveste tem-
peratur, en optimal luftstrøm og re-
cirkulering af luft.

Funktionen er tilgængelig ved en 
udetemperatur over ca. 0 °C, når 
køreklar tilstand er aktiveret.

LED-indikatoren lyser, når systemet 
er aktiveret.

Luften strømmer fra sidedyserne 
mod overkroppen. Du skal derfor 
åbne sidedyserne.

Luftstrømmen kan tilpasses, når 
programmet er aktivt.

AUTO-programmet køler, ventile-
rer eller opvarmer kabinen automa-
tisk.

Det gør den ved automatisk at re-
gulere luftstrømmen, luftfordelin-
gen og temperaturen afhængig af 
temperaturen i kabinen og den 
valgte temperaturindstilling.

LED-indikatoren lyser, når 
AUTO-programmet er aktiveret.

Afhængig af den valgte temperatur 
og påvirkninger udefra ledes luften 
mod forruden, sideruderne over-
kroppen og ned i fodrummet.

Tænd/sluk

Tryk på knappen.

Maksimal køleeffekt

Princip

Generelt

Tænd/sluk

Tryk på knappen.

AUTO-program

Princip

Tænd/sluk

Tryk på knappen.
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Kølefunktionen, se side 263, aktive-
res automatisk i AUTO-program-
met.

AUTO-programmet deaktiveres 
automatisk, når luftfordelingen ind-
stilles manuelt.

Hvis luften uden for bilen lugter 
ubehageligt eller er forurenet, kan 
luftforsyningen til bilen lukkes af. I 
stedet recirkuleres luften inde i bi-
len.

LED-dioden lyser, når recirkuleret 
luft er aktiveret.

Når den venstre LED-diode lyser: 
Automatisk recirkulation af luft

Hvis forureningssensoren registrerer 
forurenende stoffer i udendørsluften, 
skifter luftfunktionen automatisk fra 
udendørsluft til recirkuleret luft.

Når den højre LED-diode lyser: Re-
cirkuleret luft

Luften i kabinen recirkuleres kontinuer-
ligt.

Når recirkulering af luft slås fra, le-
des frisk luft ind i bilen.

Funktionen for recirkuleret luft de-
aktiveres automatisk efter et styk-

ke tid afhængig af de omgivende 
forhold for at undgå dug.

Desuden slås kølefunktionen til 
automatisk for at undgå dug.

Vedvarende brug af recirkulation af 
luften forringer luftkvaliteten inde i 
bilen, og der dannes mere dug på 
ruderne.

Hvis ruderne dugger, skal du slå re-
cirkuleret luft fra eller fjerne dug-
gen, se side 266.

Luftstrømmen til airconditionsyste-
met kan indstilles manuelt.

For at luftstrømmen kan justeres 
manuelt, skal du først slå 
AUTO-programmet fra.

Den valgte luftstrøm vises på skær-
men for automatisk aircondition.

Luftstrømmen fra den automatiske 
aircondition kan om nødvendigt re-
duceres for at beskytte batteriet.

Recirkuleret luft

Princip

Funktion

Tryk flere gange på knap-
pen for at åbne en driftstil-
stand.

Manuel justering af 
luftstrømmen

Princip

Generelt

Funktion

Tryk på venstre eller højre 
knap: Luftstrømmen redu-
ceres eller øges.
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Luftfordelingen til airconditionsyste-
met kan indstilles manuelt.

 Ruder, overkrop og fodrum.

 Overkrop og fodrum.

 Fodrum.

 Ruder og fodrum.

 Ruder.

 Ruder og overkrop.

 Overkrop.

Den valgte luftfordeling vises på 
skærmen for automatisk airconditi-
on.

Hvis der dannes dug, skal den fjer-
nes, se side 266.

Is og dug fjernes hurtigt fra forruden 
og de forreste sideruder.

LED-indikatoren lyser, når systemet 
er aktiveret.

Luftstrømmen kan justeres manu-
elt, når systemet er aktiveret.

Funktionen er tilgængelig, når mo-
toren kører.

Elbagruden deaktiveres automa-
tisk efter et stykke tid.

Mikrofilteret opfanger støv og pol-
len i den tilførte luft.

Filteret skal udskiftes, når bilen er til 
service, se side 330.

Luftstrømmenes retning kan indstil-
les enkeltvis.

Manuel justering af 
luftfordelingen

Princip

Funktion

Tryk flere gange på knap-
pen for at vælge et pro-
gram:

Afrimning af forrude og 
fjernelse af dug

Princip

Tænd/sluk

Tryk på knappen.

Hvis der er kondens på ru-
den, skal du trykke på 
knappen i førersiden eller 
aktivere kølefunktionen. 
Kontrollér, at luften kan 
strømme mod forruden.

Elbagrude

Tryk på knappen. LED-dio-
den lyser.

Mikrofilter

Blæser

Princip
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Luftstrømmenes retning kan indstil-
les til direkte eller indirekte ventilati-
on.

Ret luftstrømmen direkte mod per-
sonerne i bilen. Luftstrømmen var-
mer eller køler mærkbart afhængig 
af den indstillede temperatur.

Ret ikke luftstrømmen direkte mod 
personerne i bilen. Kabinen køles 
eller opvarmes indirekte afhængig 
af den indstillede temperatur.

 Knap til ændring af luftstrøm-
mens retning, pil 1.

 Rillet hjul til trinløs åbning og luk-
ning af sidedyserne, pil 2.

n Generelt

Temperaturen på ventilationen til 
overkroppen kan justeres.

Temperaturen justeres individuelt, 
fx mod blå for køligere og mod rød 
for varmere.

Ventilationsluftstrømmen mod over-
kroppen varmer eller køler mærk-
bart afhængig af den indstillede 
temperatur.

Den indstillede kabinetemperatur 
for føreren og forsædepassageren 
ændres ikke.

Den uafhængige ventilation gør det 
muligt at justere temperaturen i ka-
binen, før du begynder at køre. Af-
hængig af den indstillede tempera-
tur og den omgivende temperatur 
ventileres eller opvarmes kabinen 
ved hjælp af eventuel overskuds-
varme fra motoren.

Systemet kan slås til og fra direkte 
og til et forudindstillet afgangstids-
punkt.

Aktiveringstiden beregnes på basis 
af udendørstemperaturen. Syste-
met tændes i god tid før det valgte 
afgangstidspunkt.

Indstilling af ventilationen

Generelt

Direkte ventilation

Indirekte ventilation

Ventilation foran

Oversigt

Justering af ventilationstempera-
turen

Uafhængig ventilation

Princip

Generelt
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 Bilen er i dvale- eller i standbytil-
stand og ikke i køreklar tilstand.

 Batteriet er tilstrækkeligt opladet.

Når den uafhængige ventilation aktive-
res, bruger den strøm fra bilens batteri. 
Den maksimale aktiveringstid er derfor 
begrænset for at beskytte batteriet. Ef-
ter motoren er startet, eller efter bilen 
har kørt en kort afstand, kan systemet 
igen anvendes.

 Kontrollér, at dato og ur er indstil-
let korrekt i bilen.

 Åbn dyserne, så der ledes luft 
ind i kabinen.

Systemet kan aktiveres eller deakti-
veres på flere måder.

Systemet deaktiveres automatisk 
efter et stykke tid. Det fortsætter 
med at køre i kort tid efter, at det er 
deaktiveret.

n Generelt

Hvis bilen er i standbytilstand, kan 
den uafhængige ventilation aktive-
res eller deaktiveres på knapperne 
til den automatiske aircondition.

n Tænd

Tryk på en af knapperne, dog ikke:

 Elbagrude.

 Nederste side af knappen til luft-
strøm.

 Sædevarme.

n Sluk

Systemet deaktiveres, når bilen for-
lades og låses.

 Hold knappen inde.

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Climate comfort" (Komfortkli-
ma)

4 "Auxiliary ventilation" (Ekstra 
ventilation)

5 "Activate now" (Aktivér nu)

 Et symbol på den automatiske 
aircondition angiver, at systemet er 
tændt.

REST vises på airconditionsyste-
met. Der anvendes overskudsvar-
me fra motoren.

For at sikre, at der er en behagelig 
temperatur i kabinen, når du begyn-
der at køre, kan du indstille forskel-
lige afgangstidspunkter.

Driftsbetingelser

Tænd/sluk direkte

Generelt

Brug af knappen

Via Toyota Supra Command

Display

Afgangstidspunkt

Princip
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 Engangsindstilling af afgangs-
tidspunkt: Klokkeslættet kan ind-
stilles.

Systemet aktiveres én gang.

 Afgangstidspunkt efter ugedag: 
Klokkeslæt og ugedag kan ind-
stilles.

Systemet tændes i god tid før det ind-
stillede afgangstidspunkt på den øn-
skede ugedag.

Forvalg af afgangstidspunkt udfø-
res i to trin:

 Indstil afgangstidspunkter.

 Aktivér afgangstidspunkt.

Der skal gå mindst 10 minutter fra 
indstilling/aktivering af afgangstids-
punktet til det planlagte afgangs-
tidspunkt, så klimastyringen kan nå 
at fungere.

n Via Toyota Supra Command

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Climate comfort" (Komfortkli-
ma)

4 "Auxiliary ventilation" (Ekstra 
ventilation)

5 Vælg det ønskede afgangstids-
punkt.

6 Indstil afgangstidspunkt.

7 Vælg eventuelt en ugedag.

n Driftsbetingelser

Hvis afgangstidspunktet skal være 
afgørende for, hvornår den uafhæn-
gige ventilation tændes, skal det re-
levante afgangstidspunkt aktiveres 
først.

n Via Toyota Supra Command

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle settings" (Bilindstillin-
ger)

3 "Climate comfort" (Komfortkli-
ma)

4 "Auxiliary ventilation" (Ekstra 
ventilation)

5 "For departure time" (For af-
gangstidspunkt)

6 Aktivér det ønskede afgangs-
tidspunkt.

Et symbol på den automatiske 
aircondition angiver, at et afgangs-
tidspunkt er aktiveret.

Indstilling af afgangstidspunkt

Aktivering af afgangstidspunkt

Display

OM99X49DK.book  Page 269  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



270

Instruktionsbog til Supra

3-1. BETJENINGSKNAPPER

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Vip solskærmen ned eller op.

Der sidder et makeup-spejl bag en 
klap i solskærmen. Lyset i spejlet 
tænder, når afdækningen åbnes.

Cigarettænderen kan bruges som 
stik til elektriske enheder, når 
standbytilstand eller køreklar til-
stand er aktiveret.

Den samlede last på alle stik må 
ikke overstige 140 watt ved 12 volt.

Der må ikke tilsluttes stikpropper, 
der ikke passer i stikket, da stikket 
kan tage skade.

Træk afdækningen af.

Udstyr i kabinen

Bilens udstyr

Solskærm

Blændingsbeskyttelse

Makeup-spejl

Strømstik

Princip

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Enheder og kabler, fx bærbare navi-
gationsenheder, som placeres i air-
baggenes aktiveringsområde, kan for-
hindre, at airbaggene udløses, eller 
de kan blive kastet rundt i bilen, hvis 
en airbag udløses. Der er risiko for 
personskade. Sørg for, at der ikke be-
finder sig enheder og kabler i airbag-
genes aktiveringsområde.

BEMÆRK

Batteriladere til bilens batteri kan 
have en høj spænding og en høj 
strømstyrke, hvilket medfører risiko 
for overbelastning af bilens 12-volts-
net. Der er risiko for tingsskade. Bat-
teriladere til bilens batteri må kun til-
sluttes starthjælpsforbindelserne i 
motorrummet.

BEMÆRK

Hvis der falder metalgenstande ned i 
stikket, kan de forårsage kortslutning. 
Der er risiko for tingsskade. Sæt dæk-
slet på stikket, når det ikke længere 
skal bruges.

Midterkonsol
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*: Hvis monteret

Åbn dækslet.

Noterne vedrørende tilslutning af 
mobile enheder til USB-porten i ka-
pitlet om USB-tilslutning skal over-
holdes, se side 81.

USB-porten sidder i midterkonsol-
len.

Egenskaber:

 USB-port type A.

 Til opladning af eksterne enhe-
der.

 Ladestrøm:

maks. 1,5 A (biler uden trådløs lader)

maks. 2,1 A (biler med trådløs lader)

 Til dataoverførsel.

Den trådløse lader gør det muligt at 
anvende følgende funktioner tråd-
løst:

 Opladning af Qi-kompatible mo-
biltelefoner eller andre mobile 
enheder, der understøtter 
Qi-standarden.

 Tilslutning af mobiltelefonen til 
den udvendige antenne.

Det sikrer en bedre netmodtagelse og 
en ensartet gengivelseskvalitet afhæn-
gig af landet.

Bagagerum*

USB-port

Generelt

I midterkonsollen

Trådløs lader

Princip
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Når mobiltelefonen isættes skal det 
kontrolleres, at der ikke befinder sig 
genstande mellem telefonen og 
den trådløse lader.

Under opladning kan laderens og 
mobiltelefonens overflade blive 
varm. Ved højere temperaturer kan 
ladestrømmen gennem mobiltelefo-
nen være reduceret. I sjældne til-
fælde kan ladeprocessen afbrydes 
midlertidigt. De relevante oplysnin-
ger i brugsanvisningen til mobiltele-
fonen skal overholdes.

 Hvis bilen er udstyret med lade-

indikator, viser betjeningsskær-
men, om der oplades en Qi-kompa-
tibel mobiltelefon.

 Mobiltelefonen skal understøtte 
og være kompatibel med den 
krævede Qi-standard.

Hvis mobiltelefonen ikke understøtter 
Qi-standarden, kan den oplades ved 
hjælp af en særlig Qi-kompatibel lade-
plade.

 Standbytilstanden skal være slå-
et til.

 Bemærk maksimummålene for 
mobiltelefoner.

 Brug kun beskyttelsesomslag og 
covers med en tykkelse op til 
2 mm. Ellers kan ladefunktionen 
blive påvirket.

 Den mobiltelefon, der skal opla-
des, skal placeres midt i laderen.

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Når der oplades en Qi-kompatibel en-
hed i den trådløse lader, kan eventu-
elle metalgenstande mellem enhe-
den og laderen blive meget varme. 
Hvis der placeres lagringsmedier eller 
elektroniske kort, fx smartcard, kort 
med magnetstribe eller kort til overfør-
sel af signaler, mellem enheden og la-
deren, kan kortets funktion påvirkes. 
Der er risiko for personskade og ma-
teriel skade. Når mobile enheder op-
lades, skal det sikres, at der ikke be-
finder sig genstande mellem enheden 
og laderen.

BEMÆRK

Laderen er beregnet til mobiltelefo-
ner op til en vis størrelse. Hvis der 
bruges for stor kraft, når mobiltelefo-
nen isættes, kan laderen eller mobil-
telefonen tage skade. Der er risiko for 
materiel skade. Maksimummålene for 
mobiltelefoner skal overholdes. Mobil-
telefonen må ikke tvinges ind i lade-
ren.

Driftsbetingelser
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1 LED

2 Opbevaringsområde

Placér mobiltelefonen midt i bakken 
med skærmen opad.

Mobiltelefonen må ikke være større end 
ca. 154,5 x 80 x 18 mm.

Hvis bilen er udstyret med advar-
selsfunktion for glemt telefon, kan 
der vises en advarsel, hvis der sid-
der en mobiltelefon med Qi-funktion 
i den trådløse lader, når bilen forla-
des.

Advarslen for glemt telefon vises i 
instrumentgruppen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "System settings" (Systemind-
stillinger)

3 "Wireless charging tray" (Tråd-
løs lader)

4 "Forgotten mobile device alert" 
(Alarm om glemt mobil enhed)

Funktion

Oversigt

Isætning af mobiltelefonen

LED-display

Farve Betydning

Blå

Mobiltelefonen oplades.

Afhængig af model og bil ly-
ser den blå LED-indikator 
ikke længere, når den isatte 
Qi-kompatible mobiltelefon 
er helt opladet.

Orange

Mobiltelefonen oplades ikke.

Mobiltelefonen kan være ud-
sat for meget høje tempera-
turer, eller der kan være 
fremmedlegemer i laderen.

Rød

Mobiltelefonen oplades ikke.

Kontakt en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør el-
ler andre kvalificerede fag-
folk.

Advarsel om glemt telefon

Generelt

Aktivering

Farve Betydning
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Hvis mobiltelefonen eller kabinen 
udsættes for meget høje tempera-
turer, kan telefonens ladefunktio-
ner være begrænset, og funktioner-
ne fungerer muligvis ikke længere.

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Systemets begrænsninger Opbevaringsrum

Bilens udstyr

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Løse genstande eller enheder tilslut-
tet til bilen med kabel, fx mobiltelefo-
ner, kan blive slynget rundt i kabinen 
under kørslen, eksempelvis i tilfælde 
af en ulykke eller under opbremsning 
eller udførelse af undvigemanøvrer. 
Der er risiko for personskade. Sørg 
for, at løse genstande eller enheder 
tilsluttet til bilen med kabel er fastgjort 
i kabinen.

BEMÆRK

Skridsikre måtter kan beskadige in-
strumentbrættet. Der er risiko for 
tingsskade. Brug ikke skridsikre måt-
ter.
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Der er et antal rum i bilens kabine til 
opbevaring af genstande.

Træk i håndtaget.

Lyset i handskerummet tændes.

Luk låget.

Handskerummet kan låses med en 
integreret nøgle, se side 91. Det 
forhindrer adgang til handskerum-
met.

Når handskerummet er låst, kan 
fjernbetjeningen overleveres uden 
den integrerede nøgle, fx hvis bilen 
skal parkeres af en hjælper.

Der er opbevaringsrum i dørene.

Opbevaringssteder

Generelt

Handskerum

Bemærkning vedrørende sik-
kerhed

ADVARSEL

Handskerummet åbnes ud i kabinen. 
Genstande i handskerummet kan blive 
slynget rundt i kabinen under kørslen, 
eksempelvis i tilfælde af en ulykke eller 
under opbremsning eller udførelse af 
undvigemanøvrer. Der er risiko for per-
sonskade. Luk altid handskerummet 
efter brug.

Åbning

Lukning

Lås

Dørlommer

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Skrøbelige genstande som fx glasfla-
sker eller briller kan knuses i tilfælde 
af en ulykke. Glasskårene kan spre-
des i kabinen. Der er risiko for per-
sonskade eller tingsskade. Undgå at 
bruge skrøbelige genstande under 
kørslen. Skrøbelige genstande skal 
altid opbevares i lukkede opbeva-
ringsrum.

Kopholdere
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Hvis der placeres beholdere i kophol-
derne, som ikke er egnet til dette, kan 
de beskadige kopholderne eller blive 
slynget rundt i kabinen, fx i tilfælde af 
en ulykke, opbremsning eller udførel-
se af undvigemanøvrer. Spildt væske 
kan distrahere føreren og medføre en 
ulykke. Varme drikke kan beskadige 
kopholderne eller forårsage skold-
ning. Der er risiko for personskade el-
ler tingsskade. Tving ikke genstande 
ned i kopholderen. Brug lette behol-
dere, som kan lukkes, og som ikke 
kan knuses. Undgå at køre med var-
me drikke i bilen.

Bagagerum

Bilens udstyr

Last

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

En høj bruttovægt kan medføre, at 
dækkene overophedes, at der opstår 
skader i dækkene eller at dæktrykket 
pludselig falder. Køreegenskaberne 
kan påvirkes negativt, fx nedsat ret-
ningsstabilitet, længere bremselæng-
de og ændrede styreegenskaber. Der 
er risiko for ulykker. Det tilladte lastin-
deks for dækkene skal overholdes, og 
den maksimale tilladte bruttovægt for 
bilen må ikke overskrides.
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 Pak skarpe hjørner og kanter ind 
i beskyttende materiale.

 Tung last: Placeres så langt 
fremme i bilen og så lavt som 
muligt, helst lige bag skillerum-
met til bagagerummet.

 Mindre og lettere last: Kan fast-
gøres med laststropper, bagage-
net eller andre egnede stropper.

 Stor og tung last: Fastgøres med 
laststropper.

*: Hvis monteret

Udstyr til fastgøring af last, fx lasts-
tropper, strammestropper eller ba-
gagenet, skal fastgøres til lastøjer-
ne i bagagerummet.

Bagagerummet er udstyret med fire 
lastøjer til fastgøring af last.

ADVARSEL

Hvis den tilladte totalvægt og det til-
ladte akseltryk overskrides, kan bilens 
driftssikkerhed ikke længere garante-
res. Der er risiko for ulykker. Den til-
ladte totalvægt og det tilladte ak-
seltryk må ikke overskrides.

ADVARSEL

Løse genstande eller enheder tilsluttet 
til bilen med kabel, fx mobiltelefoner, 
kan kastes rundt i kabinen under kørs-
len, eksempelvis i tilfælde af en ulykke 
eller under opbremsning eller udførel-
se af undvigemanøvrer. Der er risiko 
for personskade. Sørg for, at løse gen-
stande eller enheder tilsluttet til bilen 
med kabel er fastgjort i kabinen.

ADVARSEL

Forkert opbevarede genstande kan 
glide eller blive slynget ind i kabinen, 
fx i tilfælde af en ulykke eller under 
opbremsning eller udførelse af und-
vigemanøvrer. De kan ramme og ska-
de personer i bilen. Der er risiko for 
personskade. Genstande og last skal 
placeres og fastgøres korrekt.

BEMÆRK

Væske i bagagerummet kan forårsa-
ge skader. Der er risiko for tingsska-
de. Sørg for, at der ikke løber væske 
ud i bagagerummet.

Opbevaring og fastgørelse af 
last i bilen

Lastøjer i bagagerummet*

Generelt

Lastøjer
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Der sider en posekrog i venstre og 
højre side af bagagerummet.

Der er en strammerem i højre side 
af afdækningen til fastgørelse af 
små objekter.

Mindre objekter kan opbevares i 
nettet i venstre side. Flyt nettet ned-
ad ved transport af større objekter. 
Tag fat i nettet så tæt på kanten 
som muligt ud for beslaget. Der fø-
les en modstand.

Der er et opbevaringsrum i højre 
side af bagagerummet.

Lås dækslet i højre side af afdæk-
ningen op, pil 1, og åbn det, pil 2.

Posekroge

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Forkert brug af posekrogene kan ud-
gør en fare, fx hvis genstande slynges 
rundt i tilfælde af opbremsning og 
undvigemanøvrer. Der er risiko for 
personskade og tingsskade. Der må 
kun hænges lette objekter, fx ind-
købsposer, på posekrogene. Tung 
bagage må kun transporteres i baga-
gerummet, hvis den er forsvarligt sik-
ret.

Strammerem

Net

Opbevaringsrum i siden, 
højre

Generelt

Åbning
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Bagagedækkenet kan fjernes, så 
der kan opbevares store genstan-
de.

1 Løsn sikringsstropperne på bag-
klappen.

2 Løft bagagedækkenet en smule, 
pil 1, og træk det bagud og væk 
fra holderne, pil 2.

Det isættes ved at udføre ovenstå-
ende i omvendt rækkefølge. Kon-
trollér, at bagagedækkenet sidder 
korrekt i beslagene.

Bagagedækken

Afmontering

Isætning
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4-1.KØRSELSTIP

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Bilens bevægelige dele skal tilpas-
se sig hinanden.

Nedenstående noter bidrager til at 
maksimere bilens levetid og effekti-
vitet.

Startkontrol, se side 159, må ikke 
bruges under tilkørsel.

Det maksimale omdrejningstal og 
den maksimale hastighed må ikke 
overskrides:

 For benzinmotorer, 4.500 o/min. 
og 160 km/t.

Generelt skal kickdown og kørsel 
med fuld belastning undgås.

Omdrejningstal og kørehastighed 
kan øges gradvist.

På grund af fremstillingsprocessen 
har nye dæk ikke maksimalt vej-
greb med det samme.

Kør moderat de første 300 km.

Forholdsregler ved 
kørsel

Bilens udstyr

Tilkørsel

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Nye dele og komponenter kan medfø-
re, at sikkerheds- og førerassistance-
systemerne reagerer med forsinkelse. 
Der er risiko for ulykker. Efter monte-
ring af nye dele, eller hvis bilen er ny, 
skal du køre moderat og gribe ind på 
et tidligt tidspunkt, hvis det er nødven-
digt. Overhold tilkørselsprocedurerne 
for de pågældende dele og kompo-
nenter.

Motor, gearkasse og 
differentiale

Op til 2.000 km

Fra 2.000 km og op

Dæk
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Bremseskiver og bremseklodser 
når først fuld effekt efter ca. 
500 km. Kør moderat i tilkørselspe-
rioden.

Tilkørselsprocedurerne skal følges 
igen, hvis ovennævnte komponen-
ter udskiftes.

Bremsesystem

Efter montering af nye dele

Generelle 
kørselsinformationer

Lukning af bagagerumsklap-
pen

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Når bagagerumsklappen er åben, 
stikker den op over bilen, og i tilfælde 
af en ulykke, opbremsning eller und-
vigemanøvrer, kan den udgøre en 
fare for personer i bilen og andre trafi-
kanter eller beskadige bilen. Desuden 
kan der trænge udstødningsgasser 
ind i kabinen. Der er risiko for person-
skade eller tingsskade. Kør aldrig 
med bagagerumsklappen åben.

Is på ruderne

BEMÆRK

Ruden sænkes en smule, når der 
trækkes i dørhåndtaget. I frostvejr kan 
ruden fryse til og kan derfor ikke sæn-
kes. Der er risiko for materiel skade. 
Kontrollér, at ruden sænkes, når der 
trækkes i dørhåndtaget. Fjern eventu-
el sne eller is fra ruden. Døren må 
ikke tvinges op.

Varmt udstødningssystem

ADVARSEL

Der kan genereres høje temperaturer 
under karosseriet under kørsel, ek-
sempelvis på grund af udstødningssy-
stemet. Berøring af udstødningssy-
stemet kan medføre forbrændinger. 
Der er risiko for personskade. Rør 
ikke ved udstødningssystemet, her-
under udstødningsrøret, når det er 
varmt.

ADVARSEL

Hvis brændbare materialer som fx løv 
eller græs kommer i kontakt med var-
me dele af udstødningssystemet, kan 
disse materialer bryde i brand. Der er 
risiko for brand og personskade. Den 
monterede varmeafskærmning må al-
drig fjernes eller dækkes af antirust-
behandling. Under kørsel, tomgang 
eller parkering skal det kontrolleres, 
at brændbare materialer ikke kan 
komme i kontakt med varme dele på 
bilen.
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Partikelfilteret til udstødningsgas 
opsamler sodpartikler. Sodpartikler-
ne brændes ved høje temperaturer, 
så partikelfilteret til udstødnings-
gas renses efter behov.

Renseprocessen varer nogle mi-
nutter, hvor følgende kan forekom-
me:

 Motoren kan køre lidt ujævnt i en 
kort periode.

 Der kræves et lidt højere omdrej-
ningstal for at opnå den sædvan-
lige effekt.

 Der kan komme en smule røg fra 
udstødningen, også efter at mo-
toren er standset.

 Der kan forekomme støj, fx fra 
køleblæseren, i nogle minutter 
efter, at motoren er standset.

Det er normalt, at køleblæseren kø-
rer i nogle minutter, også efter kor-
tere køreture.

Forskellige førerprofiler sikrer, at 
partikelfilteret til udstødningsgas er 
selvrensende. Hvis det udover den 
selvrensende funktion er nødven-
digt at rense partikelfilteret til ud-

stødningsgas aktivt, vises en med-
delelse fra bilen.

Foretag følgende, næste gang du 
kører uden for bymæssig bebyggel-
se i ca. 30 minutter:

 Deaktivér fartpilotsystemerne.

 Fjern foden fra speederen flere 
gange, og lad bilen køre i frigear, 
se side 289.

 Kør om muligt med skiftende ha-
stighed.

Partikelfilter til 
udstødningsgas

Princip

Generelt

Rensning af partikelfilteret til 
udstødningsgas under kørsel

Radiosignaler

ADVARSEL

Visse af bilens funktioner kan påvir-
kes af støj fra højfrekvente radiosig-
naler. Disse signaler afgives af for-
skellige transmissionssystemer, fx 
luftfartsradarer eller relæstationer til 
mobil telekommunikation.

Vi anbefaler, at du kontakter en auto-
riseret Toyota-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede fagfolk, hvis 
du oplever denne type problemer.

Mobil kommunikation i bilen

ADVARSEL

Der er risiko for gensidige forstyrrel-
ser mellem bilens elektronik og mobi-
le radioenheder. Der genereres strå-
ling, når mobile radioenheder sender. 
Der er risiko for personskade eller 
tingsskade. Hvis det er muligt, bør 
mobile radioenheder som fx mobilte-
lefoner kun bruges i kabinen, hvis de 
er sluttet direkte til en ekstern anten-
ne, så gensidig støj undgås, og så 
strålingen ledes ud af kabinen.
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Når sigtbarheden er nedsat på grund 
af tåge, skal nærlyset tændes, også 
om dagen, så bilen bliver mere synlig 
for andre trafikanter osv. Kør forsig-
tigt med lav hastighed, og styr efter 
midterlinjen, autoværn, forankøren-
des baglygter m.m.

Når bilen presses af sidevind, skal du 
sænke hastigheden og holde bedre 
fast i rattet end normalt.

Bilen er især følsom over for sidevind 
ved kørsel ud af tunneller eller vejun-
derføringer, ved kørsel på broer eller 
dæmninger, og når den passeres af 
en lastvogn eller andre store køretø-
jer.

 I regnvejr eller når vejbanen er 
våd, kan vejen være glat og sigt-
barheden nedsat. I disse situati-
oner skal nærlyset tændes, så 
bilen bliver mere synlig for andre 
trafikanter m.m. Øg afstanden til 
forankørende, og kør sikkert 
med en lavere hastighed end 
normalt, og undgå pludselig ac-
celeration, opbremsning eller be-
tjening af rattet.

 Brug elbagruden og airconditi-
onsystemet til at forhindre, at ru-
derne dugger.

 Der er øget risiko for akvaplaning 
ved kørsel i hjulspor eller gen-
nem store vandpytter.

På våde og sjappede veje kan der 
dannes en vandkile mellem dække-
ne og vejen.

Denne situation, som kaldes akva- 
planing, betyder, at dækkene kan 
miste kontakten med vejunderlaget 
helt, så bilen ikke kan styres, og 
bremserne ikke kan fungere kor-
rekt.

Kørsel under ugunstige 
vejrforhold

Ved dårlig sigtbarhed på grund af 
tåge

I kraftig vind

I regnvejr

Akvaplaning
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Overhold følgende, når du kører 
gennem vand:

 Deaktivér den automatiske start- 
og stopfunktion.

 Kør kun gennem stillestående 
vand.

 Kør kun gennem vand med en 
dybde på maks. 25 cm.

 Kør gennem vand med gangha-
stighed på højst 5 km/t.

Bilen er som standard udstyret med 
blokeringsfrit bremsesystem ABS.

Foretag fuld opbremsning, når situ-
ationen kræver det.

Bilen kan fortsat styres. Eventuelle 
forhindringer kan undgås ved at 
styre så jævnt som muligt.

Pulsering i bremsepedalen og lyde 
fra hydraulikreguleringen angiver, 
at det blokeringsfri bremsesystem 
ABS er aktiveret.

I visse bremsesituationer kan de 
perforerede bremseskiver afgive 
funktionsstøj. Funktionsstøjen har 
dog ingen betydning for bremser-
nes effektivitet og driftssikkerhed.

I vådt vejr, på saltede veje og i kraf-
tig regn skal bremserne aktiveres 
forsigtigt med nogle kilometers mel-
lemrum.

Sørg for, at du ikke generer andre 
trafikanter.

Den varme, som genereres under 
opbremsningen, tørrer bremseski-
verne og bremseklodserne og be-
skytter dem mod korrosion.

Kørsel gennem vand

Generelt

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

BEMÆRK

Kørsel gennem for dybt vand med for 
høj hastighed kan medføre, at der 
trænger vand ind i kabinen, bilens 
elektriske system eller transmissio-
nen. Der er risiko for tingsskade. Ved 
kørsel gennem vand må ovenstående 
maksimale vanddybde og hastighed 
ikke overskrides.

Sikker opbremsning

Generelt

Objekter i pedalernes bevægel-
sesområde

ADVARSEL

Objekter i fodrummet i førersiden kan 
begrænse pedalernes bevægelse el-
ler blokere en pedal, der trædes ned. 
Der er risiko for ulykker. Sørg for, at 
genstande i bilen er placeret forsvar-
ligt og ikke kan bevæge sig ind i føre-
rens fodrum. Brug kun gulvmåtter, der 
er egnede til bilen, og som kan fast-
gøres til gulvet. Brug ikke løse gulv-
måtter, og læg ikke flere gulvmåtter 
oven på hinanden. Kontrollér, at der 
er tilstrækkelig plads til pedalerne. 
Sørg for, at gulvmåtterne fastgøres 
sikkert, når de har været taget ud, fx i 
forbindelse med rengøring.

Våd vej

OM99X49DK.book  Page 286  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



287

4

Instruktionsbog til Supra

4-1. KØRSELSTIP
K

Ø
R

S
E

LS
T

IP

Det sikrer, at du altid har bremse-
kraft, når det er nødvendigt.

n Generelt

Ved kørsel på lange eller stejle ned-
kørsler skal du anvende det gear, 
der kræver mindst opbremsning. 
Ellers er der risiko for, at bremsesy-
stemet kan overophedes og brem-
seeffekten reduceres.

Motorbremseeffekten kan øges 
yderligere ved at skifte til et lavere 
gear manuelt, eventuelt helt ned i 
første gear.

n Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

Korrosion på bremseskiverne og 
snavs på bremseklodserne øges 
under følgende omstændigheder:

 Lavt kilometertal.

 Længere perioder, hvor bilen 
ikke kører.

 Når bremserne ikke bruges hyp-
pigt.

 Ved brug af ætsende, sure eller 
basiske rengøringsmidler.

Under opbremsning kan korrodere-
de bremseskiver resultere i en ryk-
kende bevægelse i bremserne, 
som normalt ikke kan fjernes.

Når den automatiske aircondition 
kører, dannes der kondens, som le-
des ud under bilen.

Den kraftigere mekaniske belast-
ning og varmebelastning, der op-
står under kørsel på bane, kan 
medføre øget slitage. Denne slitage 
er ikke omfattet af garantien. Bilen 
er ikke beregnet til væddeløbskør-
sel.

Før og efter kørsel på bane skal bi-
len kontrolleres hos en autoriseret 
Toyota-forhandler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fagfolk.

Kørsel ned ad bakke

ADVARSEL

Selv en let, kontinuerlig aktivering af 
bremsen kan forårsage overophed-
ning eller slitage af bremseklodser, el-
ler at bremsesystemet svigter. Der er 
risiko for ulykker. Undgå at overbela-
ste bremserne.

ADVARSEL

Når bilen kører i tomgang, eller moto-
ren er slukket, er sikkerhedsfunktio-
ner som for eksempel motorbremse-
effekt eller styre- eller bremseservoen 
enten begrænset eller slet ikke til-
gængelig. Der er risiko for ulykker. 
Kør ikke i tomgang eller med motoren 
standset.

Korrosion på bremseskiverne

Kondens, når bilen er 
parkeret

Kørsel på bane
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Bilen har avanceret teknologi til re-
duktion af brændstofforbrug og 
emissionsniveau.

Brændstofforbruget afhænger af 
forskellige faktorer.

Brændstofforbruget og miljøbelast-
ningen kan påvirkes via et antal for-
skellige tiltag som fx en moderat 
kørestil og regelmæssig service.

Ekstra vægt øger brændstofforbru-
get.

Tilbehør monteret på bilen kan på-
virke dens aerodynamiske egen-
skaber negativt og øge brændstof-
forbruget.

Åbne ruder øger luftmodstanden og 
dermed brændstofforbruget.

Dækkene kan påvirke tallene for 
brændstofforbrug. Eksempelvis kan 
dækstørrelsen påvirke den mæng-
de brændstof, bilen bruger.

Kontrollér og justér eventuelt dæk-
trykket mindst to gange om måne-
den og før længere køreture.

Et for lavt dæktryk øger rullemod-
standen og dermed brændstoffor-
bruget og dækslitagen.

Varm ikke motoren op, mens bilen 
holder stille. Begynd at køre med 
det samme. Kør med et moderat 
omdrejningstal.

Det sikrer, at den kolde motor kom-
mer op på driftstemperaturen hur-
tigst muligt.

Brændstofbesparende 
kørsel

Bilens udstyr

Reduktion af 
brændstofforbruget

Generelt

Fjern unødvendig last

Fjern tilbehør efter brug

Luk ruderne

Dæk

Generelt

Regelmæssig kontrol af dæktryk

Begynd at køre med det 
samme
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Du kan reducere brændstofforbru-
get ved at forudse trafiksituationen 
og køre med en jævn kørestil.

Undgå unødvendig acceleration og 
nedbremsning.

Hold en passende afstand til foran-
kørende.

Ved at køre med et lavt omdrej-
ningstal reduceres brændstoffor-
bruget og slitagen på motoren.

Hold øje med indikatoren for gear-
stilling, se side 170, hvis bilen er 
udstyret med denne.

Fjern foden fra speederen, og lad 
bilen motorbremse, til den stopper, 
når du nærmer dig et rødt lys.

Fjern foden fra speederen, og lad 
bilen rulle, når du kører ned ad bak-
ke.

I frigear afbrydes brændstoftilførs-
len.

Stands motoren, når du skal holde 
stille i længere tid, fx ved en 
lyskurv, en jernbaneoverskæring el-
ler i en trafikprop.

Bilens Auto Start/Stop-funktion 
standser motoren automatisk, når 
bilen stopper.

Hvis motoren standses og startes 
igen, reduceres brændstofforbru-
get, og emissionerne reduceres 
sammenlignet med en motor, der 
kører permanent. Du opnår bespa-
relse ved blot at standse motoren i 
nogle sekunder.

Brændstofforbruget afhænger også 
af andre faktorer som fx kørestil, 
vejens tilstand, vedligeholdelse el-
ler miljøfaktorer.

Funktioner som sædevarme eller 
elbagrude kræver en del strøm og 
øger brændstofforbruget, især ved 
bykørsel og under kørsel, hvor bi-
len skal stoppe og køre gentagne 
gange.

Slå disse funktioner fra, når de ikke 
er nødvendige.

Bilen bør have udført service regel-
mæssigt for at sikre optimal drifts-
økonomi og levetid. Toyota anbefa-
ler, at service udføres af Toyota.

Tænk fremad

Undgå højt omdrejningstal

Brug af frigear

Stands motoren, hvis du skal 
holde stille i længere tid

Standsning af motoren

Auto Start/Stop

Slå de funktioner fra, der ikke 
skal bruges lige nu

Få udført service på bilen
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Dette kapitel indeholder beskrivelser 
af alt standardudstyr, landespecifikt 
udstyr og specialudstyr, der findes til 
modelserien. Det kan derfor indehol-
de beskrivelser af udstyr og funktio-
ner, der ikke er monteret i din bil, fx 
på grund af det valgte ekstraudstyr 
eller landespecifikationerne. Dette 
gælder også sikkerhedsrelevante 
funktioner og systemer. Sørg for, al-
tid at overholde gældende relevante 
love og regler, når du bruger de på-
gældende funktioner og systemer.

Før bilen tankes, skal du læse noter-
ne vedrørende brændstofkvalitet, se 
side 322.

Sæt brændstofpistolen helt ind i på-
fyldningsstudsen under tankning. 
Hvis brændstofpistolen løftes under 
tankningen, sker følgende:

 Brændstofforsyningen bliver 
afbrudt for tidligt.

 Brændstofdamp og -røggas bliver 
genindvundet mindre effektivt.

Brændstoftanken er fuld, når brænd-
stofpistolen afbrydes første gang.

Gælder for Korea: Kontrollér, at 
brændstofdækslet er lukket helt efter 
tankning. Hvis det ikke er tilfældet, 
kan advarselslampen for emissioner 
lyse.

Sikkerhedsreglementerne, som er 
opslået på tankstationen, skal over-
holdes.

1 Tryk kort på brændstofklappens 
bagkant.

Tankning

Bilens udstyr

Noter vedrørende tankning

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

BEMÆRK

Hvis rækkevidden er under 50 km, er 
der risiko for, at motoren ikke får tilført 
tilstrækkeligt brændstof. Motorfunktio-
nen kan ikke længere garanteres. Der 
er risiko for materiel skade. Tank op i 
god tid.

BEMÆRK

Brændstof er giftigt og ætsende. 
Overfyldning af brændstoftanken kan 
beskadige brændstofsystemet. Lak-
ken kan beskadiges, hvis den kom-
mer i kontakt med brændstof. Brænd-
stof forurener miljøet. Der er risiko for 
materiel skade. Undgå at fylde for 
meget på.

Brændstofdæksel

Åbning
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2 Drej brændstofdækslet mod 
uret.

3 Hæng brændstofdækslet i hol-
deren på brændstofklappen.

1 Sæt brændstofdækslet på, og 
drej det med uret, til det klikker 
fast.

2 Luk brændstofklappen.

I visse situationer kan det være 
nødvendigt at låse brændstofklap-
pen op manuelt, fx i tilfælde af en 
elektrisk fejl.

Få brændstofklappen låst op hos 
en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

Lukning

ADVARSEL

Brændstofklappens strop kan komme 
i klemme og blive knust, når dækslet 
drejes for at lukke det. Dækslet kan 
muligvis ikke lukkes korrekt. Brænd-
stof eller dampe kan slippe ud. Der er 
risiko for personskade eller tingsska-
de. Sørg for, at stroppen ikke kommer 
i klemme og knuses, når dækslet luk-
kes.

Manuel oplåsning af 
brændstofklappen
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Dækkets stand og dæktryk påvirker 
følgende:
• Dækkets levetid.
• Kørselssikkerheden.
• Kørekomforten.
• Brændstofforbruget.

Dæktrykkene er angivet på dørstol-
pen ved førerdøren.

Dæktryksdataene gælder for de 
dækstørrelser og anbefalede dæk-
mærker, som af bilens producent er 
klassificeret som egnede til den på-
gældende biltype.

Hvis dækkets hastighedskode ikke 
fremgår, gælder dæktrykket for den 
tilsvarende dæktype.

Det angivne dæktryk for de pågæl-
dende belastningsforhold gælder 
afhængig af bilens faktiske belast-
ningsforhold. Eksempel: For en del-

Hjul og dæk

Bilens udstyr

Dæktryk

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Et dæk med for lavt eller manglende 
dæktryk kan blive meget varmt og 
tage skade. Køreegenskaberne, fx 
styring og opbremsning, påvirkes. Der 
er risiko for ulykker. Kontrollér dæk-
trykket regelmæssigt, og justér det ef-
ter behov, fx to gange om måneden 
eller før længere køreture.

Oplysninger om dæktryk

På dørstolpen
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vist lastet bil er det optimale dæk-
tryk det, der er angivet for en delvist 
lastet bil.

Du kan få flere oplysninger om hjul 
og dæk hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk.

Det aktuelle dæktryk for hvert af de 
monterede hjul kan vises på betje-
ningsskærmen.

For at sikre, at dækstørrelsen vises 
korrekt, skal den lagres i systemet 
og indstilles, se side 305, for de 
monterede dæk.

Den aktuelle dæktryksværdi vises 
på hvert enkelt dæk.

Dækkene bliver varme under kørs-
len. Dæktrykket øges, når dækkets 
temperatur øges.

Dæk har et naturligt og ensartet tab 
af dæktryk.

Luftpåfyldningsenheder kan vise et 
tryk, der er op til 0,1 bar for lavt.

Dæktryksangivelsen på dæktryks-
mærkaten på dørstolpen gælder 
kun for kolde dæk eller dæk med 
samme temperatur som omgivel-
serne.

Dæktrykket skal altid kontrolleres, 
når dækkene er kolde, fx:
• Når bilen har kørt højst 2 km.
• Når bilen ikke har været kørt i 

mindst 2 timer efter en køretur.

Dæktrykket på nødhjulet i bagage-
rummet skal kontrolleres regel-
mæssigt og justeres, hvis det er 
nødvendigt.

1 Bestem de angivne dæktryk for 
de dæk, der er monteret på bi-
len.

2 Kontrollér dæktrykket på alle fire 
dæk med fx en trykmåler.

3 Justér dæktrykket, hvis den ak-
tuelle dæktryksværdi afviger fra 
den angivne værdi.

4 Kontrollér, om alle ventildæks-
ler er skruet på ventilerne.

Gælder for Australien/ 
New Zealand

ADVARSEL

Dæktrykkene på dækmærkaten gæl-
der kun for de dæk, der er udtrykkeligt 
angivet på mærkaten. Dæktrykket for 
dæk, som kan være omfattet af mær-
katen – efter størrelse, hastighedska-
tegori og belastningsklasse/belast-
ningsindeks – men som ikke er ud-
trykkeligt angivet på mærkaten, kan 
afvige. Der skal anvendes et tilstræk-
keligt dæktryk i henhold til dækprodu-
centens specifikationer og som op-
lyst af dækforhandleren.

På betjeningsskærmen

Kontrol af dæktryk

Generelt

Kontrol af dæktryksangivelsen på 
dørstolpen
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Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

3  "Tyre Pressure Monitor" 
(Overvågningssystem for lavt 
dæktryk)

4 Kontrollér, om det aktuelle dæk-
tryk svarer til den angivne dæk-
tryksværdi.

5 Justér dæktrykket, hvis den ak-
tuelle dæktryksværdi afviger fra 
den angivne værdi.

Overvågningssystem for lavt dæk-
tryk (TPM):

De korrekte dæktryk anvendes 
automatisk. Kontrollér, at dækind-
stillingerne er korrekte.

For dæk, der ikke findes under op-
lysningerne om dæktryk på betje-
ningsskærmen, skal overvågningen 
af dæktryk (TPM) nulstilles.

Dækmønsterets dybde skal være 
mindst 3 mm, da der ellers vil være 
høj risiko for akvaplaning.

Dækmønsterets dybde skal være 
mindst 4 mm, da dækkets egnet-
hed til vinterbrug ellers vil være be-
grænset.

Der er slidmarkeringer jævnt fordelt 
over dækket, som angiver den lov-
pligtige mindste mønsterdybde på 
1,6 mm.

Slidindikatorernes position er angi-
vet på dækkets skulder med TWI.

Kontrol ved hjælp af oplysninger-
ne om dæktryk på betjenings-
skærmen

Efter justering af dæktrykket

Hastighedskode

Designation Maksimal hastighed

Q op til 160 km/t

U op til 170 km/t

S op til 180 km/t

T op til 190 km/t

H op til 210 km/t

F op til 240 km/t

W op til 270 km/t

Y op til 300 km/t

Dækmønster

Sommerdæk

Vinterdæk

Mindste dækmønsterdybde

Designation Maksimal hastighed
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Dækkene skal efterses regelmæs-
sigt for skader, fremmedlegemer og 
slitage.

Følgende kan være tegn på dæks-
kade eller andre fejl:
• Usædvanlige vibrationer.
• Usædvanlig støj fra dækkene el-

ler støj under kørsel.
• Usædvanlige reaktioner fra bilen, 

fx hvis den trækker tydeligt mod 
venstre eller højre.

Følgende situationer kan medføre 
skader, fx:
• Kørsel over kantsten.
• Skader på vejen.
• For lavt dæktryk.
• Overlastning af bilen.
• Forkert dækopbevaring.

Uanset dækmønsterets dybde skal 
dækkene skiftes efter højst 6 år.

Dækkets fremstillingsdato er angi-
vet på dækkets skulder.

Få hjulet monteret og afbalanceret 
hos en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

Du kan få flere oplysninger om 

Dækskader

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Hvis dækkene er beskadiget, kan 
dæktrykket være for lavt, hvilket kan 
medføre, at du mister herredømmet 
over bilen. Der er risiko for ulykker. 
Hvis du får mistanke om dækskade, 
mens du kører, skal du straks ned-
sætte hastigheden og stoppe bilen. 
Få hjul og dæk efterset. Kør forsigtigt 
bilen til en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificere-
de fagfolk. Om nødvendigt skal bilen 
bugseres eller transporteres til værk-
stedet. Beskadigede dæk må ikke re-
pareres men skal udskiftes.

ADVARSEL

Dækkene kan blive beskadiget ved 
kørsel over forhindringer som fx kant-
sten eller skader i vejen med høj ha-
stighed. Større hjul har et mindre 
dæktværsnit. Jo større dækkets tvær-
snit er, jo højere er risikoen for dæks-
kader. Der er risiko for ulykker og 
tingsskade. Kør om muligt uden om 
forhindringer, eller kør langsomt og 
forsigtigt over dem.

Dækalder

Anbefaling

Fremstillingsdato

Designation Fremstillingsdato

DOT … 3.818 38. uge i 2018

Udskiftning af hjul og dæk

Montering og afbalancering

Kombination af hjul/dæk

Generelt
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kombination af hjul/dæk og fælgde-
sign til bilen hos en autoriseret 
Toyota-forhandler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fagfolk.

Producenten af bilen anbefaler vis-
se dækmærker for hver dækstørrel-
se. Dækmærkerne kan kendes på 
en stjerne på dækkets skulder.

På grund af fremstillingsprocessen 
har nye dæk ikke maksimalt vej-
greb med det samme.

Kør moderat de første 300 km.

Producenten af bilen fraråder brug 
af revulkaniserede dæk.

Vinterdæk anbefales til kørsel i vin-
tervejr.

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Hjul og dæk, som ikke er egnede til 
bilen, kan beskadige bilens dele. De 
kan fx komme i kontakt med karosse-
riet på grund af måltolerancerne, selv-
om de har samme nominelle størrel-
se. Der er risiko for ulykker. Produ-
centen af bilen anbefaler, at der an-
vendes hjul og dæk, som er kategori-
seret som egnede til den pågældende 
biltype.

ADVARSEL

Monterede stålfælge kan medføre 
tekniske problemer. Eksempelvis kan 
hjulboltene arbejde sig løs, og brem-
seskiverne kan blive beskadiget. Der 
er risiko for ulykker. Montér ikke stål-
fælge.

ADVARSEL

En forkert kombination af hjul/dæk 
kan nedsætte bilens køreegenskaber 
og forhindre systemer som det bloke-
ringsfri bremsesystem eller antis-
lingresystemet i at fungere korrekt. 
Der er risiko for ulykker. For at sikre, 
at bilens køreegenskaber oprethol-
des, skal der altid monteres dæk af 
samme mærke og med samme dæk-
mønster på alle hjul. Producenten af 
bilen anbefaler, at der anvendes hjul 
og dæk, som er kategoriseret som eg-
nede til den pågældende biltype. Hvis 
et dæk bliver beskadiget, skal den 
samme kombination af hjul/dæk an-
vendes.

Anbefalede dækmærker

Nye dæk

Revulkaniserede dæk

ADVARSEL

Revulkaniserede dæk kan have for-
skellige karkasser. Holdbarheden af 
disse kan reduceres med alderen. 
Der er risiko for ulykker. Brug ikke re-
vulkaniserede dæk.

Vinterdæk

Generelt
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De såkaldte helårsdæk med mærk-
ningen M+S har bedre vinteregen-
skaber end sommerdæk, men de 
har som regel ringere egenskaber 
end vinterdæk.

Når vinterdæk er monteret, skal den 
angivne tilladte maksimale hastig-
hed overholdes og må ikke overskri-
des.

Ved skift fra RFT-dæk til standard-
dæk skal det sikres, at der er et re-
servehjul eller et punkteringssæt i 
bilen. Du kan få flere oplysninger 
hos en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificere-
de fagfolk.

Det maksimale dæktryk, der er angi-
vet på dækket skulder, må ikke 
overskrides.

• Opbevar hjul og dæk køligt, tørt 
og mørkt, når de ikke er i brug.

• Beskyt dækkene mod forurening 
fra olie, smørefedt og opløs-
ningsmidler.

• Dæk må ikke opbevares i plast-
poser.

• Fjern snavs fra hjulene eller 
dækkene.

Hvis dæktrykket mistes helt, kan du 
med visse begrænsninger fortsætte 
med at køre på RFT-dæk.

Hjulene er udstyret med dæk, der 
er selvholdende i begrænset om-
fang. De kan også have specialfæl-
ge.

De forstærkede skuldre betyder, at 
dækket kan holde bilen kørende i 
en vis grad, selvom det har mistet 
dæktrykket.

Bemærk noterne vedrørende kør-
sel med fladt dæk.

Maksimal hastighed for vinterdæk

Udskiftning af RFT-dæk

Ombygning af for- og baghjul

ADVARSEL

Hvis hjulene ombyttes mellem aksler-
ne på biler med forskellige dækstør-
relser eller fælgdimensioner på for- 
og bakaksel, kan dækkene og bilen 
blive beskadiget. Der er risiko for 
ulykker. Hjulene må ikke ombyttes 
mellem akslerne på biler med forskel-
lige dækstørrelser eller fælgdimensio-
ner på for- og bagaksel.

Opbevaring af dæk

Dæktryk

Dækopbevaring

RFT-dæk

Princip

Generelt
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Dækkene er markeret med RSC på 
skulderen.

• Parkér bilen på et fast underlag 
så langt som muligt fra kørende 
trafik.

• Slå havariblinket til.
• Aktivér parkeringsbremsen for at 

forhindre, at bilen ruller.
• Aktivér ratlåsen med hjulene pe-

gende ligeud.
• Alle personer skal forlade bilen 

og gå til et sikkert område, fx bag 

et autoværn.
• Sæt advarselstrekanten op i den 

korrekte afstand.

Med mobilitetssystemet kan min-
dre skader hurtigt repareres, så du 
kan køre videre. Til dette formål 
pumpes flydende forseglingsmid-
del ind i dækket. Det indkapsler 
skaden indefra, når det hærder.

• Overhold anvisningerne for brug 
af mobilitetssystemet, som er an-
givet på kompressoren og behol-
deren med forseglingsmiddel.

• Mobilitetssystemet fungerer mu-
ligvis ikke til dækskader over ca. 
4 mm.

• Kontakt en autoriseret Toyota- 
forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk, hvis du ikke 
kan bringe dækket i brugbar 
stand.

• Eventuelle fremmedlegemer, der 
er trængt ind i dækket, skal for-
blive inde i dækket. Fjern kun 
fremmedlegemer, der stikker 
synligt uden for dækket.

• Fjern mærkaten med hastig-
hedsbegrænsning fra beholde-
ren med forseglingsmiddel, og 
sæt den på rattet.

• Brug af forseglingsmiddel kan 
beskadige elektronikken i over-
vågningssystemet for lavt dæk-

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Et RFT-dæk med lavt dæktryk eller 
uden dæktryk ændrer bilens køre-
egenskaber. Eksempelvis kan ret-
ningsstabiliteten være nedsat under 
bremsning, bremselængden kan 
være længere, og styreegenskaberne 
kan være ændret. Der er risiko for 
ulykker. Kør forsigtigt og med en ha-
stighed på højst 80 km/t.

Mærkat

Reparation af et fladt dæk

Sikkerhedsforanstaltninger

Mobilitetssystem

Princip

Generelt
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tryk. Hvis det er tilfældet, skal 
elektronikken repareres snarest 
muligt.

• Kompressoren kan bruges til at 
kontrollere dæktrykket.

Mobilitetssystemet ligger i opbevarings-
rummet i højre side af bagagerummet.

• Beholder med forseglingsmiddel, 
pil 1.

• Påfyldningsslange, pil 2.

Bemærk sidste anvendelsesdato 
på beholderen med forseglingsmid-
del.

1 Oplåsning af beholderen med 
forseglingsmiddel

2 Holder til beholder med forseg-
lingsmiddel

3 Dæktryksindikator
4 Knap til reduktion af dæktryk
5 Tænd/sluk-knap
6 Kompressor
7 Stik/kabel til kontakt
8 Forbindelsesslange

• Parkér bilen på et fast underlag 
så langt som muligt fra kørende 
trafik.

• Slå havariblinket til.
• Aktivér parkeringsbremsen for at 

forhindre, at bilen ruller.
• Aktivér ratlåsen med hjulene pe-

gende ligeud.
• Alle personer skal forlade bilen 

og gå til et sikkert område, fx bag 
et autoværn.

• Sæt advarselstrekanten op i den 
korrekte afstand.

Oversigt

Lagring

Beholder med forseglingsmiddel

Kompressor

Sikkerhedsforanstaltninger
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1 Ryst beholderen med forseg-
lingsmiddel.

2 Træk påfyldningsslangen helt 
ud af etuiet til beholderen med 

forseglingsmiddel. Undgå knæk 
på slangen.

3 Tryk beholderen med forseg-
lingsmiddel ind i beslaget på 
kompressorhuset, til den klikker 
fast.

4 Skru påfyldningsslangen til be-
holderen med forseglingsmid-
del fast på ventilen på det defek-
te hjul.

Fyldning med 
tætningsmiddel

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Et blokeret udstødningsrør eller util-
strækkelig ventilation kan medføre, at 
der trænger skadelige udstødnings-
gasser ind i bilen. Udstødningsgas-
serne indeholder forurenende stoffer, 
der er farve- og lugtfri. I lukkede rum 
kan der desuden ophobes udstød-
ningsgasser uden for bilen. Der er ri-
siko for død. Sørg for, at udstødnings-
røret ikke blokeres, og at der er til-
strækkelig ventilation.

BEMÆRK

Kompressoren kan overophedes, hvis 
den kører i for lang tid. Der er risiko 
for tingsskade. Lad ikke kompresso-
ren køre i mere end 10 minutter.

Påfyldning
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5 Sæt stikket i kontakten i kabi-
nen, mens kompressoren er 
slukket.

6 Tænd for kompressoren med bi-
len i standbytilstand eller med 
motoren i gang.

Lad kompressoren køre i ca. 10 mi-
nutter for at påfylde forseglingsmid-
del, og til dæktrykket er ca. 2,0 bar.

Dæktrykket kan stige til ca. 5 bar 
under påfyldningen af forseglings-
midlet. Kompressoren må ikke sluk-
kes under dette trin.

1 Sluk kompressoren.

2 Aflæs dæktrykket som vist på 
dæktryksindikatoren.

For at bilen kan køre videre, skal 
dæktrykket være mindst 2 bar.

1 Løsn påfyldningsslangen fra be-
holderen med forseglingsmid-
del fra dækkets ventil.

2 Tryk på den røde oplåsnings-
anordning.

3 Tag beholderen med forseg-
lingsmiddel af kompressoren.

4 Pak beholderen med forseg-
lingsmiddel sammen, og opbe-
var den, så bagagerummet ikke 
tilsmudses.

1 Tag stikket ud af kontakten i ka-
binen.

2 Kør 10 m frem og tilbage for at 
fordele forseglingsmidlet i dæk-
ket.

3 Skru kompressorens forbindel-
sesslange direkte på dækkets 
ventil.

Kontrol og justering af 
dæktrykket

Kontrol

Afmontering og opbevaring af be-
holderen med forseglingsmiddel

Det minimale dæktryk er ikke op-
nået
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4 Sæt stikket i kontakten i kabi-
nen.

5 Tænd for kompressoren med bi-
len i standbytilstand eller med 
motoren i gang.

Kontakt en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificerede 
fagfolk, hvis der ikke opnås et dæktryk 
på mindst 2 bar.

Hvis der er opnået et dæktryk på 
mindst 2 bar, se Det minimale dæktryk 
er opnået.

6 Skru kompressorens forbindel-
sesslange af dækkets ventil.

7 Tag stikket ud af kontakten i ka-
binen.

8 Opbevar mobilitetssystemet i bi-
len.

1 Skru kompressorens forbindel-
sesslange af dækkets ventil.

2 Tag stikket ud af kontakten i ka-
binen.

3 Opbevar mobilitetssystemet i bi-
len.

4 Kør straks ca. 10 km for at for-
dele forseglingsmidlet jævnt i 
dækket.

Der må højst køres med en hastighed 
på 80 km/t.

Hvis det er muligt, må der ikke køres 
langsommere end 20 km/t.

1 Stop et egnet sted.

2 Skru kompressorens forbindel-
sesslange direkte på dækkets 
ventil.

3 Sæt stikket i kontakten i kabi-
nen.

Det minimale dæktryk er opnået

Indstilling
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4 Justér dæktrykket til mindst 
2,0 bar.

• Sådan øges dæktrykket: Tænd 
for kompressoren med standby-
tilstand aktiveret eller med moto-
ren i gang.

• Sådan reduceres dæktrykket: 
Tryk på knappen på kompresso-
ren.

5 Skru kompressorens forbindel-
sesslange af dækkets ventil.

6 Tag stikket ud af kontakten i ka-
binen.

7 Opbevar mobilitetssystemet i bi-
len.

Den maksimale tilladte hastighed 
på 80 km/t må ikke overskrides.

Nulstil overvågningssystemet for 
lavt dæktryk (TPM), se side 305.

Det punkterede dæk og mobilitets-
systemets beholder med forseg-
lingsmiddel skal udskiftes hurtigst 
muligt.

Snekæder kan ikke monteres. I ste-
det bør der bruges vinterdæk.

Systemet overvåger dæktrykket i 
de fire dæk, der er monteret på bi-
len. Systemet advarer, hvis dæk-
trykket i ét eller flere dæk er faldet.

Sensorer i dækkenes ventiler måler 
dæktrykket og dæktemperaturen.

Systemet registrerer de monterede 
dæk automatisk. Systemet viser de 
forudindstillede tryk på betjenings-
skærmen og sammenligner dem 
med de aktuelle dæktryk.

Hvis der monteres dæk, som ikke 
er angivet på dæktryksmærkaterne 
i bilen, se side 294, fx dæk med 
specialgodkendelse, skal systemet 
nulstilles aktivt. De aktuelle dæktryk 
accepteres derefter som de specifi-
cerede værdier.

Fortsæt kørslen

Snekæder

Valg af snekæder

BEMÆRK

n Kørsel med snekæder

Der må ikke monteres snekæder på 
bilen. Snekæder kan beskadige bi-
lens karosseri og affjedring og påvirke 
køreegenskaberne negativt.

Overvågningssystem for 
lavt dæktryk (TPM)

Princip

Generelt
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Når systemet anvendes, skal de 
øvrige informationer og noter i ka-
pitlet Dæktryk også overholdes, se 
side 294.

Følgende krav skal være opfyldt for 
systemet, da pålidelig meddelelse 
om tab af dæktryk ellers ikke kan 
garanteres:
• Efter skift af hjul eller dæk har 

systemet registreret de montere-
de dæk, opdateret de relevante 
informationer og, efter kort tids 
kørsel, vist disse på betjenings-
skærmen.

Hvis systemet ikke registrerer dækkene 
automatisk, skal specifikationerne for 
de monterede dæk indtastes i dækind-
stillingerne.

• RDC aktiveres først efter flere 
minutters kørsel:

• Efter dæk- eller hjulskift.

• Efter nulstilling for dæk med special-
godkendelse.

• Efter ændring af dækindstillinger.
• For dæk med specialgodkendel-

se:

• Efter skift af dæk eller hjul skal indstil-
lingerne nulstilles med det korrekte 
dæktryk.

• Nulstillingen skal udføres, efter at 
dæktrykket er justeret til en ny værdi.

• Hjul med TPM-hjulelektronik.

Hvis systemet ikke registrerer dæk-
kene automatisk, kan specifikatio-
nerne for de monterede dæk indta-
stes i dækindstillingerne.

Dækstørrelserne på de monterede 
dæk kan ses i oplysningerne om 
dæktryk, se side 294, eller direkte 
på dækkene.

Dækspecifikationerne skal ikke ind-
tastes igen, hvis dæktrykket korri-
geres.

De sidst indtastede dækdata gem-
mes for hhv. sommer- og vinter-
dæk. Det betyder, at indstillingerne 
kan indlæses igen efter dæk- eller 
hjulskift.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Displayet, der angiver det specificere-
de dæktryk, erstatter ikke oplysnin-
gerne om dæktryk på bilen. Hvis der 
er indtastet forkerte data i dækindstil-
lingerne, er de specificerede dæktryk 
også forkerte. Det betyder, at det ikke 
længere kan garanteres, at en med-
delelse om tab af dæktryk er pålidelig. 
Der er risiko for personskade og 
tingsskade. Kontrollér, at dækstørrel-
serne på de monterede dæk vises 
korrekt, og at de svarer til specifikatio-
nerne på dækket og oplysningerne 
om dæktryk.

Driftsbetingelser

Dækindstillinger

Generelt

Åbning af menuen
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3  "Tyre Pressure Monitor" 
(Overvågningssystem for lavt 
dæktryk)

Via Toyota Supra Command:

1 "Tyre settings" (Dækindstillin-
ger)

2 Vælg dæk:
• "Summer tyres" (Sommerdæk)
• "Winter tyres/all-season tyres" 

(Vinterdæk/helårsdæk)

3 "Current" (Aktuel)

4 Vælg den dæktype, der er mon-
teret på bagakslen:

• Dækstørrelse, 
fx 245/45 R18 96 Y.

• For dæk med specialgodkendel-
se: "Other tyre" (Andet dæk)

5 Vælg belastningsstatus for bi-
len, hvis der er valgt en dæk-
størrelse.

6 "Confirm settings" (Bekræft ind-
stillinger)

Målingen af det aktuelle dæktryk 
starter. Status for målingen vises.

Status for systemet, fx om systemet 
er aktivt, kan vises på betjenings-
skærmen.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

3  "Tyre Pressure Monitor" 
(Overvågningssystem for lavt 
dæktryk)

Den aktuelle status vises.

Det aktuelle dæktryk vises for hvert 
dæk.

De aktuelle dæktryk kan variere af-
hængig af bilens drift eller udendør-
stemperaturen.

Afhængig af model vises de aktuel-
le dæktemperaturer.

De aktuelle dæktemperaturer kan 
ændre sig afhængig af bilens drift 
eller udendørstemperaturen.

Status for systemet og dækkene 
angives med hjulfarve og meddelel-
ser på betjeningsskærmen.

Eventuelle eksisterende meddelel-
ser slettes ikke, hvis de viste angiv-
ne tryk ikke nås, når dæktrykket er 
korrigeret.

• Systemet er aktivt og anvender 
de viste specificerede tryk til ad-

Justering af indstillingerne

Statusvisning

Aktuel status

Aktuelt dæktryk

Aktuel dæktemperatur

Dækstatus

Generelt

Alle hjul er grønne
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varslen.
• For dæk med specialgodkendel-

se: Systemet er aktivt og bruger 
de dæktryk, der blev gemt under 
seneste nulstilling, til advarslen.

Der er et fladt dæk eller stort tab af 
dæktryk i de viste dæk.

Tab af dæktryk registreres muligvis 
ikke.

Mulige årsager:
• Fejl.
• Under måling af dæktrykket, ef-

ter bekræftelse af dækindstillin-
gerne.

• For dæk med specialgodkendel-
se: Systemet nulstilles.

Via Toyota Supra Command:

1 "My vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

3 "Tyre Pressure Monitor" (Over-
vågningssystem for lavt dæk-
tryk)

4 "Tyre settings" (Dækindstillin-
ger)

5 Vælg dæk:
• "Summer tyres" (Sommerdæk)
• "Winter tyres/all-season tyres" 

(Vinterdæk/helårsdæk)

6 "Current" (Aktuel)

 Når "Other tyre" (Andet dæk) 
ikke vælges:

7 "Load state" (Belastning)

8 "Confirm settings" (Bekræft ind-
stillinger)

9 Kør i bilen

 Når "Other tyre" (Andet dæk) 
vælges:

7 "Tyre settings" (Dækindstillin-
ger)

8 Aktivér køreklar tilstand, men 
kør ikke i bilen.

9 Nulstil dæktrykket: "Perform re-
set" (Udfør nulstilling).

10Kør i bilen.

Når der er kørt i et kort stykke tid 
med en hastighed over 30 km/t, ac-
cepteres de indstillede dæktryk 
som målværdier. Nulstillingen udfø-
res automatisk under kørslen.

Hvis nulstillingen blev udført, vises 
hjulene med grønt på betjenings-
skærmen.

Du kan når som helst afbryde kørs-
len. Nulstillingen fortsættes auto-
matisk, når du fortsætter kørslen.

Antiudskridningssystemet VSC ak-
tiveres, hvis det er nødvendigt, så 
snart der vises en meddelelse om 
lavt dæktryk.

Ét til fire hjul er gule

Hjulene er grå

Nulstilling

Meddelelser: for dæk uden 
specialgodkendelse

Generelt
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n Meddelelse

Der vises et symbol med en med-
delelse fra bilen på betjeningsskær-
men.

n Løsning

Kontrollér dæktrykket, og justér det 
efter behov.

n Meddelelse

Desuden vises et symbol med en 
meddelelse fra bilen på betjenings-
skærmen.

n Løsning

1 Sænk hastigheden. Der må 
højst køres med en hastighed 
på 130 km/t.

2 Stop på en tankstation, og kon-
trollér dæktrykket på alle 4 hjul 
hurtigst muligt. 
Justér dæktrykket, eller få dæk-
kene repareret, efter behov.

n Meddelelse

Desuden vises et symbol med det 
berørte dæk i en meddelelse fra bi-
len på betjeningsskærmen.

n Løsning

1 Sænk hastigheden, og stop bi-
len forsigtigt. Undgå kraftig op-
bremsning og ratmanøvrering.

2 Kontrollér, om bilen er udstyret 
med standarddæk eller 
RFT-dæk.

Symbolet for RFT-dæk, se side 299, er 
en cirkel med bogstaverne RSC på 
dækkets skulder.

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Et beskadiget standarddæk med for 
lavt eller intet dæktryk forringer køre-
egenskaberne, fx styring og bremsning. 
Dæk med RFT-egenskaber gør det mu-
ligt at bevare et begrænset stabilitetsni-
veau. Der er risiko for ulykker. Du må 
ikke fortsætte kørslen, hvis bilen er ud-
styret med standarddæk. Overhold no-
terne vedrørende RFT-dæk og fortsat 
kørsel med dækkene.

Hvis kontrol af dæktryk er påkræ-
vet

Symbol Mulig årsag

Dækket er ikke pumpet 
korrekt op. Der er fx på-
fyldt for lidt luft, eller der er 
sket et naturligt og jævnt 
tab af dæktryk.

Hvis dæktrykket er for lavt

En gul advarselslampe ly-
ser i instrumentgruppen.

Symbol Mulig årsag

Dæktrykket er faldet.

Hvis dæktrykket er meget lavt

En gul advarselslampe ly-
ser i instrumentgruppen.

Symbol Mulig årsag

Der er et fladt dæk eller 
betydeligt tab af dæktryk.
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3 Følg beskrivelsen af, hvad der 
skal gøres i tilfælde af punkte-
ring, se side 311.

Antiudskridningssystemet VSC ak-
tiveres, hvis det er nødvendigt, så 
snart der vises en meddelelse om 
lavt dæktryk.

n Meddelelse

Der vises et symbol med en med-
delelse fra bilen på betjeningsskær-
men.

n Løsning

1 Kontrollér dæktrykket, og justér 
det efter behov.

2 Foretag nulstilling af systemet.

n Meddelelse

Desuden vises et symbol med en 
meddelelse fra bilen på betjenings-
skærmen.

Meddelelser: for dæk med 
specialgodkendelse

Generelt

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Et beskadiget standarddæk med for 
lavt eller intet dæktryk forringer køre-
egenskaberne, fx styring og brems-
ning. Dæk med RFT-egenskaber gør 
det muligt at bevare et begrænset sta-
bilitetsniveau. Der er risiko for ulykker. 
Du må ikke fortsætte kørslen, hvis bi-
len er udstyret med standarddæk. 
Overhold noterne vedrørende 
RFT-dæk og fortsat kørsel med dæk-
kene.

Hvis kontrol af dæktryk er påkræ-
vet

Symbol Mulig årsag

Dækkene er ikke pumpet 
korrekt op. Fx er der ikke 
påfyldt tilstrækkelig luft.

Systemet har registreret 
et hjulskift, men der er 
ikke foretaget nulstilling.

Dæktrykket er faldet sam-
menlignet med sidste nul-
stilling.

Der er ikke foretaget nul-
stilling af systemet. Syste-
met bruger det dæktryk, 
der blev gemt under sene-
ste nulstilling, til advars-
len.

Hvis dæktrykket er for lavt

En gul advarselslampe ly-
ser i instrumentgruppen.
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n Løsning

1 Sænk hastigheden. Der må 
højst køres med en hastighed 
på 130 km/t.

2 Ved førstkommende lejlighed, fx 
på en tankstation, skal dæktryk-
ket kontrolleres og eventuelt 
korrigeres på alle fire dæk.

3 Foretag nulstilling af systemet.

n Meddelelse

Desuden vises et symbol med det 
berørte dæk i en meddelelse fra bi-
len på betjeningsskærmen.

n Løsning

1 Sænk hastigheden, og stop bi-
len forsigtigt. Undgå kraftig op-
bremsning og ratmanøvrering.

2 Kontrollér, om bilen er udstyret 
med standarddæk eller 
RFT-dæk.

Symbolet for RFT-dæk, se side 299, er 
en cirkel med bogstaverne RSC på 
dækkets skulder.

3 Følg beskrivelsen af, hvad der 
skal gøres i tilfælde af punkte-
ring, se side 311.

1 Identificér det beskadigede 
dæk.

Kontrollér dæktrykket på alle fire dæk, 
fx ved hjælp af dæktryksindikatoren i et 
punkteringssæt.

For dæk med specialgodkendelse: Hvis 
alle fire dæk har det korrekte dæktryk, 
er TPM muligvis ikke blevet nulstillet. 
Udfør nulstilling.

Kontakt en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalificerede 
fagfolk, hvis du ikke kan finde en skade 
på dækket.

2 Reparér de flade dæk, fx ved 
hjælp af et punkteringssæt eller 
ved at skifte hjul.

Brug af forseglingsmiddel, fx et 
punkteringssæt, kan beskadige 
TPM-hjulelektronikken. Elektronik-
ken skal repareres snarest muligt.

Symbol Mulig årsag

Dæktrykket er faldet.

Der er ikke foretaget nul-
stilling af systemet. Syste-
met bruger det dæktryk, 
der blev gemt under sene-
ste nulstilling, til advars-
len.

Hvis dæktrykket er meget lavt

En gul advarselslampe ly-
ser i instrumentgruppen.

Symbol Mulig årsag

Der er et fladt dæk eller 
betydeligt tab af dæktryk.

Der er ikke foretaget nul-
stilling af systemet. Syste-
met bruger det dæktryk, 
der blev gemt under sene-
ste nulstilling, til advars-
len.

I tilfælde af punktering

Standarddæk
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n Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

n Maksimal hastighed

Hvis et dæk er beskadiget, kan du 
fortsætte med at køre, men hastig-
heden må ikke overstige 80 km/t.

n Fortsat kørsel med fladt dæk

Læs følgende, hvis du fortsætter 
med at køre med et fladt dæk:

1 Undgå hård eller pludselig op-
bremsning og ratmanøvrering.

2 Der må højst køres med en ha-
stighed på 80 km/t.

3 Kontrollér dæktrykket i alle fire 
dæk snarest muligt.

For dæk med specialgodkendelse: Hvis 
alle fire dæk har det korrekte dæktryk, 
er overvågningen af lavt dæktryk mulig-
vis ikke blevet nulstillet. Udfør nulstil-
ling.

n Mulig kørselsafstand med et 
fladt dæk

Den mulige kørselsafstand varierer 
afhængig af bilens last og den be-
lastning, den udsættes for, fx ha-
stighed, vejens beskaffenhed, 
udendørstemperatur. Kørselsaf-

standen kan være kortere eller, hvis 
kørestilen er mere forsigtig, længe-
re.

Hvis bilen er moderat lastet og an-
vendes under gunstige forhold, kan 
der køres op til 80 km.

n Køreegenskaber med beskadi-
gede dæk

Under kørsel med beskadigede 
dæk ændres køreegenskaberne, 
og fx følgende situationer kan op-
stå:
• Bilen mister hurtigere vejgrebet.
• Bremselængden øges.
• Selvstyringsegenskaberne æn-

dres.

Tilpas kørestilen. Undgå pludselige 
ratbevægelser eller at køre over 
forhindringer som fx kantsten eller 
huller i vejen.

n Totalt dækhavari

Vibration eller kraftig støj under 
kørslen kan være tegn på, at dæk-
ket er totalt havareret.

Sænk hastigheden, og stop bilen. 
Dele af dækket kan løsnes, hvilket 
kan medføre en ulykke.

Du må ikke køre videre, men skal 
kontakte en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvali-
ficerede fagfolk.

Dæktrykket afhænger af dækkets 
temperatur.

RFT-dæk

ADVARSEL

Et RFT-dæk med lavt dæktryk eller 
uden dæktryk ændrer bilens køre-
egenskaber. Eksempelvis kan ret-
ningsstabiliteten være nedsat under 
bremsning, bremselængden kan 
være længere, og styreegenskaberne 
kan være ændret. Der er risiko for 
ulykker. Kør forsigtigt og med en ha-
stighed på højst 80 km/t.

Systemets begrænsninger

Temperatur
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Dæktrykket øges, når dækkets 
temperatur øges, fx under kørsel 
eller når det udsættes for sollys.

Dæktrykket falder, hvis dækkets 
temperatur falder.

Som følge af den angivne advarsels- 
grænse kan denne adfærd derfor ud-
løse en advarsel, hvis der sker større 
fald i temperaturen.

Efter en temperaturrelateret advar-
sel vises det specificerede tryk igen 
på betjeningsskærmen, når der er 
kørt en kort afstand.

Systemet kan ikke advare i tilfælde 
af ekstremt, pludseligt fald i dæk-
trykket på grund af eksterne fakto-
rer.

Dæk med specialgodkendelse: Sy-
stemet fungerer ikke korrekt, hvis 
der ikke er foretaget nulstilling, fx 
kan der rapporteres om et fladt 
dæk, selvom dæktrykket er korrekt.

• Der monteres et hjul uden 
TPM-hjulelektronik, fx et nødhjul: 
Hjulene skal evt. kontrolleres.

• Fejl: Systemet skal efterses.
• Fejl på grund af systemer eller 

enheder med samme radiofre-
kvens: Systemet aktiveres auto-
matisk igen, når bilen forlader 
området med forstyrrelsen.

• For dæk med specialgodkendel-
se: Systemet kunne ikke udføre 
nulstillingen. Udfør nulstilling af 
systemet igen.

Ved RFT-dæk med brug af punkte-
ringssæt er det ikke altid nødven-
digt at skifte hjul med det samme, 
hvis dæktrykket falder på grund af 
et fladt dæk.

Om nødvendigt fås værktøj til 
hjulskift som ekstraudstyr hos en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repa-
ratør eller andre kvalificerede fag-
folk.

Pludseligt fald i dæktrykket

Nulstilling er ikke udført

Fejl

Meddelelse

Den gule advarselslampe 
blinker og lyser derefter 
fast. Der vises en medde-
lelse fra bilen. Tab af dæk-
tryk kan ikke registreres.

Løsning

Hjulskift

Generelt
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Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Donkraften er kun beregnet til at løfte 
bilen kortvarigt under hjulskift. Selvom 
sikkerhedsforanstaltningerne overhol-
des, er der risiko for, at den løftede bil 
falder ned, fordi donkraften glider. Der 
er risiko for personskade eller døds-
fald. Hvis bilen er løftet med donkraf-
ten, må du ikke ligge under bilen, og 
motoren må ikke startes.

ADVARSEL

Støtter som fx træblokke under bilen 
kan forhindre, at den opnår lastkapa-
citeten, på grund af den begrænsede 
højde. Træblokkenes lastkapacitet 
kan overskrides, og bilen kan vælte. 
Der er risiko for personskade eller 
dødsfald. Placér ikke støtter under 
donkraften.

ADVARSEL

Donkraften fra bilens producent er be-
regnet til hjulskift i tilfælde af havari. 
Donkraften er ikke beregnet til hyppig 
brug, fx ved skift mellem sommer- og 
vinterdæk. Hvis donkraften anvendes 
ofte, kan den sætte sig fast eller blive 
beskadiget. Der er risiko for person-
skade og tingsskade. Brug kun don-
kraften til at skifte til nødhjul eller re-
servehjul i tilfælde af punktering.

ADVARSEL

På blødt, ujævnt eller glat underlag 
som fx sne, is, fliser osv. kan donkraf-
ten glide. Der er risiko for personska-
de. Hjulskift skal altid foretages på et 
vandret, fast og skridsikkert under-
lag, hvis det er muligt.

ADVARSEL

Donkraften er kun egnet til løft af bilen 
og til brug på bilens donkraftpunkter. 
Der er risiko for personskade. Don-
kraften må ikke bruges til løft af andre 
biler eller genstande.

ADVARSEL

Hvis donkraften ikke er indført i det 
anviste donkraftpunkt, kan bilen be-
skadiges, når donkraften udvides, el-
ler donkraften kan glide. Der er risiko 
for personskade eller tingsskade. Når 
donkraften udvides, skal det sikres, at 
den er ført ind i donkraftpunktet ved 
siden af hjulkassen.

ADVARSEL

En bil løftet med donkraft kan falde 
ned af donkraften, hvis den påvirkes 
af sidekræfter. Der er risiko for per-
sonskade og tingsskade. Bilen må 
ikke påvirkes af sidekræfter, og der 
må ikke trækkes i den, mens den er 
løftet. Et hjul, der sidder fast, skal af-
monteres af en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalifi-
cerede fagfolk.

ADVARSEL

Den donkraft, der følger med bilen, 
må kun bruges til hjulskift og må al-
drig bruges kombineret med hjulbuk-
ke. Bilen må kun løftes med henblik 
på eftersyn af faguddannet personale 
i et kontrolleret værkstedsmiljø ved 
hjælp af en lift.

Donkraften skal altid bruges på vand-
ret, fast underlag, når det er muligt. 
Det anbefales at placere stopklodser 
bag bilens hjul, og at der ikke befinder 
sig personer inde i en bil, der løftes 
med donkraft.

Donkraften til din Toyota er vedlige-
holdelsesfri. Bemærk informationer-
ne på donkraften.
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Bilens producent anbefaler, at bi-
len også beskyttes mod at rulle un-
der hjulskift.

Placér stopklodser eller andre egne-
de objekter foran og bag hjulet lige 
over for det hjul, der skal skiftes.

Hvis det er nødvendigt at skifte hjul 
på en let nedadgående hældning, 
skal der placeres stopklodser eller 
andre egnede objekter, fx sten, un-
der hjulene på for- og bakakslen i 
modsat retning end rulleretningen.

*: Hvis monteret

Hjulboltene har en særlig kodning. 
Boltene kan udløses med den 
adapter, der passer til kodningen.

Adapteren til de tyverisikrede hjul-
bolte findes i bilens værktøjssæt el-
ler i en tilbehørsbakke i bilens 
værktøjssæt.

• Hjulbolt, pil 1.
• Adapter, pil 2.

1 Sæt adapteren på hjulbolten.

2 Skru hjulbolten ud.

3 Når hjulbolten er skruet ud, fjer-
nes adapteren igen.

1 Sæt adapteren på hjulbolten. 
Drej om nødvendigt adapteren, 
til den passer på hjulbolten.

Beskyt bilen mod at rulle

Generelt

På et vandret underlag

Ned ad en hældning

Tyverisikrede hjulbolte*

Princip

Oversigt

Udskruning

Iskruning
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2 Skru hjulbolten i. Tilspændings-
momentet er 140 Nm.

3 Når hjulbolten er skruet i, fjernes 
adapteren igen og opbevares.

• Parkér bilen på et fast, skridsik-
kert underlag i sikker afstand fra 
trafik.

• Slå havariblinket til.
• Aktivér parkeringsbremsen.
• Sæt bilen i gear, eller stil gear-

vælgeren på P.
• Når trafikken tillader det, skal alle 

personer forlade bilen og gå til et 
sikkert område, fx bag et auto-
værn.

• Afhængig af udstyret skal værk-
tøjet til hjulskift og om nødvendig 
nødhjulet tages ud af bilen.

• Hvis det er relevant, opstilles ad-
varselstrekanten i den korrekte 
afstand.

• Sørg desuden for, at bilen ikke 
kan rulle.

• Løsn hjulboltene en halv om-
gang.

Donkraftpunkterne er markeret.

1 Hold fast i donkraften med den 
ene hånd, pil 1, og tag fat i don-
krafthåndtaget eller -grebet med 
den anden hånd, pil 2.

2 Sæt donkraften ind i den rek-
tangulære fordybning ved det 
donkraftpunkt, som er nærmest 
det hjul, der skal skiftes.

Klargøring af bilen

Donkraftpunkter

Løft af bilen

ADVARSEL

Der er risiko for at få hænder eller 
fingre i klemme under brug af don-
kraften. Der er risiko for personskade. 
Hold hænderne i den anviste position, 
når donkraften bruges, og skift ikke 
position.
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3 Drej donkrafthåndtaget eller 
-grebet i urets retning for at ud-
vide donkraften.

4 Fjern hånden fra donkraften, så 
snart donkraften er belastet, og 
fortsæt med at dreje donkraft-
håndtaget eller -grebet med den 
ene hånd.

5 Kontrollér, at basen af bilens 
donkraft udvides vinkelret med 
og i en ret vinkel under donkraft-
punktet.

6 Kontrollér, at basen af donkraf-
ten udvides vinkelret med og i 
en ret vinkel under donkraft-
punktet.

7 Løft donkraften ved at dreje på 
håndtaget, til den støttes mod 
jorden med hele sin flade, og 
hjulet er løftet højst 3 cm fra jor-
den.

Der må højst monteres ét nødhjul.

1 Skru hjulboltene ud.

2 Afmontér hjulet.

3 Sæt det nye hjul eller nødhjulet 
på, og spænd mindst to hjulmøt-
rikker på kryds, til de er finger-
stramme.

Hvis der er monteret ikke-originale alu-
fælge, som ikke er produceret af bilens 
producent, kan det være nødvendigt at 
bruge de hjulbolte, der hører til fælgene.

4 Stram de resterende hjulbolte, til 
de er fingerstramme, og spænd 
derefter alle hjulboltene på 
kryds.

5 Drej donkrafthåndtaget mod uret 
for at folde donkraften sammen 
og sænke bilen.

Montering af et hjul
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6 Fjern donkraften, og opbevar 
den sikkert.

1 Spænd hjulboltene på kryds. 
Tilspændingsmomentet er 
140 Nm.

2 Læg eventuelt det defekte hjul i 
bagagerummet.

På grund af størrelsen kan det defekte 
hjul ikke placeres under gulvet i baga-
gerummet.

3 Kontrollér dæktrykket snarest 
muligt, og korrigér det efter be-
hov.

4 Nulstil overvågningssystemet 
for lavt dæktryk (TPM)

5 Kontrollér, at hjulboltene er 
spændt til, med en kalibreret 
momentnøgle.

6 Kør til den nærmeste autorisere-
de Toyota-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede fagfolk 
for at få det defekte dæk skiftet.

*: Hvis monteret

I tilfælde af et fladt dæk kan nød-
hjulet bruges i stedet for det defekte 
dæk. Nødhjulet er beregnet til kort-
varig brug, indtil det defekte hjul er 
udskiftet.

Der må højst monteres ét nødhjul.

Desuden skal dæktrykket på nød-
hjulet i bagagerummet kontrolleres 
regelmæssigt og justeres, hvis det 
er nødvendigt.

Nødhjulet og værktøjet til hjulskift 
ligger i en pose i bagagerummet.

Efter hjulskift

Nødhjul*

Princip

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Nødhjulet har særlige mål. Under kør-
sel med nødhjul kan køreegenskaber-
ne ændre sig, fx nedsat retningsstabi-
litet under bremsning, øget bremse-
længde og ændrede selvstyrende 
egenskaber i grænseområdet. Der er 
risiko for ulykker. Kør forsigtigt og 
med en hastighed på højst 80 km/t.

Oversigt
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1 Løsn fastgøringsstroppen ved 
spændet, pil 1.

2 Tag fastgøringsstopperne ud af 
lastøjerne.

3 Tag posen med nødhjulet og 
værktøjet til hjulskift op af baga-
gerummet, pil 2.

4 Åbn posen, og tag nødhjulet og 
værktøjet til hjulskift op.

1 Læg nødhjulet og værktøjet til 
hjulskift ned i posen.

2 Læg posen i bagagerummet.

3 Sæt fastgøringsstopperne i 
lastøjerne.

4 Spænd fastgøringsstropperne. 
Kontrollér, at det sidder korrekt 
og godt fast.

Afmontering af nødhjul

Ilægning af nødhjulet
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 

og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

1 Påfyldningsstuds til sprinklervæske

2 Starthjælp, batteriets minuspol
3 Starthjælp, batteriets pluspol
4 Påfyldningsstuds til olie
5 Ekstra kølervæskebeholder
6 Beholder til kølervæske
7 Stelnummer

Motorrum

Bilens udstyr

Oversigt
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Motorhjelm

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Forkert udført arbejde i motorrummet 
kan beskadige komponenter og med-
føre en sikkerhedsrisiko. Der er risiko 
for ulykker eller tingsskade. Få arbej-
de i motorrummet udført hos en auto-
riseret Toyota-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede fagfolk.

ADVARSEL

Motorrummet indeholder bevægelige 
komponenter. Visse komponenter i 
motorrummet kan også bevæge sig, 
når motoren er standset, fx køleblæ-
seren. Der er risiko for personskade. 
Stik ikke hænderne ind i områder, 
hvor der er bevægelige dele. Hold tøj 
og hår væk fra bevægelige dele.

ADVARSEL

Motorhjelmen har udragende dele på 
indersiden, fx låsekroge. Der er risiko 
for personskade. Hold øje med udra-
gende dele, når motorhjelmen er 
åben, og hold disse områder fri.

ADVARSEL

Hvis motorhjelmen ikke låses korrekt, 
kan den åbnes under kørslen og 
spærre for udsynet. Der er risiko for 
ulykker. Stop straks, og luk motorhjel-
men korrekt.

ADVARSEL

Der er risiko for at få kropsdele i klem-
me, når motorhjelmen åbnes og luk-
kes. Der er risiko for personskade. 
Under åbning og lukning skal det sik-
res, at motorhjelmens bevægelses-
område holdes frit.

BEMÆRK

Når vinduesviskerne er vippet væk fra 
forruden, kan de komme i klemme, 
hvis motorhjelmen åbnes. Der er risi-
ko for tingsskade. Før motorhjelmen 
åbnes, skal det sikres, at vinduesvi-
skerne med viskerblade monteret er i 
kontakt med forruden.

BEMÆRK

Når motorhjelmen lukkes, skal den lå-
ses fast i begge sider. Motorhjelmen 
kan beskadiges, hvis der trykkes på 
den. Der er risiko for tingsskade. Åbn 
motorhjelmen igen, og luk den, så 
den låser. Undgå at trykke på den.
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1 Træk i grebet, pil 1.

Motorhjelmen udløses.

2 Slip grebet, og træk i det igen, 
pil 2.

Motorhjelmen åbnes.

3 Hold øje med motorhjelmens 
udragende dele.

Lad motorhjelmen falde fra en høj-
de på ca. 50 cm.

Motorhjelmen skal gå i indgreb i 
begge sider.

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Afhængig af området sælger man-
ge tankstationer brændstof, der er 
tilpasset vinter- eller sommerfor-
hold. Brændstof, der sælges om 
vinteren, letter fx koldstart.

For at opnå et optimalt brændstof-
forbrug skal benzinen være svovlfri 
eller have et lavt svovlindhold.

Der må ikke anvendes brændstof, 
hvor det er angivet på pumpen, at 
det indeholder metal.

Åbning

Lukning

Væsker og olie

Bilens udstyr

Brændstofkvalitet

Generelt

Benzin

Generelt
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Der kan påfyldes brændstof med et 
maksimalt ethanholindhold på 
25 %, fx E10 eller E25.

Motoren har bankningsstyring. Det 
betyder, at der kan bruges forskelli-
ge benzinkvaliteter.

 Model SZ, SZ-R og RZ 
(DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW)

Super, RON 95.

Brug dette brændstof for at opnå 
optimal ydelse og optimale for-
brugstal.

 Model RZ (DB01L-ZULW, 
DB02R-ZURW)

Super, RON 98.

Brug dette brændstof for at opnå 
optimal ydelse og optimale for-
brugstal.

Blyfri benzin, RON 91.

Forbruget af motorolie afhænger af 

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

BEMÆRK

Selv små mængder af den forkerte 
type brændstof eller forkerte brænd-
stofadditiver kan beskadige brænd-
stofsystemet og motoren. Desuden 
beskadiges katalysatoren perma-
nent. Der er risiko for tingsskade. 
Brug ikke følgende brændstof eller 
additiver til benzinmotorer:

• Blyholdig benzin.

• Metaladditiver, fx mangan eller jern.

Hvis der påfyldes forkert brændstof, 
må der ikke trykkes på 
start/stop-knappen. Kontakt en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør el-
ler andre kvalificerede fagfolk.

BEMÆRK

Forkert brændstof kan beskadige 
brændstofsystemet og motoren. Der 
er risiko for tingsskade. Påfyld ikke 
brændstof med et højere ethanolind-
hold end anbefalet. Påfyld ikke 
brændstof, der indeholder methanol, 
fx M5 til M100.

BEMÆRK

Brændstof under den angivne mini-
mumkvalitet kan påvirke motorens 
funktion negativt eller beskadige mo-
toren. Der er risiko for tingsskade. På-
fyld ikke benzin under den angivne 
minimumkvalitet.

Benzinklasse

Minimumkvalitet

Motorolie

Generelt
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kørestil og driftsforhold.

Motoroliestanden skal derfor kon-
trolleres regelmæssigt med en de-
taljeret måling, når du tanker 
brændstof.

Motorolieforbruget kan øges, fx i 
følgende situationer:
• Dynamisk kørestil.
• Tilkørsel af motoren.
• Tomgang.
• Brug af motoroliekvaliteter, der 

er kategoriseret som uegnede.

Der vises forskellige meddelelser 
fra bilen på betjeningsskærmen af-
hængig af motoroliestanden.

Elektronisk måling af oliestand an-

vender to målemetoder:
• Overvågning.
• Detaljeret måling.

Ved hyppige korte ture eller kørsel 
med en dynamisk kørestil, fx høj 
fart gennem sving, skal oliestanden 
måles regelmæssigt.

n Princip

Motoroliestanden overvåges elek-
tronisk under kørslen og kan vises 
på betjeningsskærmen.

Hvis motoroliestanden er uden for 
det tilladte driftsområde, vises en 
meddelelse fra bilen.

n Driftsbetingelser

Der kan foretages en aktuel måling 
efter ca. 30 minutters normal kør-
sel.

n Visning af motoroliestand

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

3  "Engine oil level" (Motoro-
liestand)

Motoroliestanden vises.

n Systemets begrænsninger

Ved hyppige korte ture eller kørsel 
med en dynamisk kørestil kan olie-
standen muligvis ikke måles. I så 
fald vises målingen for den seneste 
køretur af tilstrækkelig længde.

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

BEMÆRK

For lav motoroliestand forårsager 
skader på motoren. Der er risiko for 
tingsskade. Påfyld straks motorolie.

BEMÆRK

For høj motoroliestand kan beskadige 
motoren eller katalysatoren. Der er ri-
siko for tingsskade. Der må ikke påfyl-
des for meget motorolie. Hvis motoro-
liestanden er for høj, skal den korrige-
res hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalifi-
cerede fagfolk.

Elektronisk måling af 
oliestand

Generelt

Overvågning
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n Princip

Motoroliestanden kontrolleres, når 
bilen holder stille, og vises på en 
skala.

Hvis motoroliestanden er uden for 
det tilladte driftsområde, vises en 
meddelelse fra bilen.

n Generelt

Under målingen øges tomgangsha-
stigheden en smule.

n Driftsbetingelser
• Bilen står vandret.
• Gearvælgeren står i position N 

eller P, og der trædes ikke på 
speederen.

• Motoren kører og har driftstem-
peratur.

n Udførelse af en detaljeret må-
ling

Via Toyota Supra Command:

1 "My Vehicle" (Bil)

2 "Vehicle status" (Bilens status)

3  "Engine oil level" (Motoro-
liestand)

4 "Engine oil level measurement" 
(Måling af motoroliestand)

5 "Start measurement" (Start må-
ling)

Motoroliestanden kontrolleres og 
vises på en skala.

Påfyld kun motorolie, hvis der vises 
en meddelelse i instrumentgrup-
pen. Opfyldningsmængden er angi-
vet i meddelelsen på betjenings-
skærmen.

Der må kun påfyldes egnede mo-
torolietyper, se side 326.

Stop bilen på en sikker måde, og 
slå køreklar tilstand fra, før der på-
fyldes motorolie.

Der må ikke påfyldes for meget mo-
torolie.

Detaljeret måling Påfyldning af motorolie

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Serviceprodukter, fx olie, smørefedt, 
kølervæske og brændstof, kan inde-
holde sundhedsskadelige stoffer. Der 
er risiko for personskade eller døds-
fald. Anvisningerne på beholderne 
skal følges. Undgå, at serviceproduk-
ter kommer i kontakt med tøj, hud og 
øjne. Hæld ikke serviceprodukter på 
andre flasker. Serviceprodukter skal 
opbevares utilgængeligt for børn.

BEMÆRK

For lav motoroliestand forårsager 
skader på motoren. Der er risiko for 
tingsskade. Påfyld straks motorolie.
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Påfyldningsstudsen til olie sidder i 
motorrummet, se side 320.

1 Åbn motorhjelmen, se side 322.

2 Drej dækslet mod uret for at 
åbne det.

3 Påfyld motorolie.

4 Stram dækslet.

Motoroliekvaliteten er en afgørende 
faktor for motorens levetid.

Der må kun påfyldes de angivne 
motorolietyper.

Nogle motoroliekvaliteter fås mulig-
vis ikke i alle lande.

Påfyld motorolie med følgende 
oliespecifikationer.

Hvis egnet motorolie ikke er tilgæn-
gelig, kan der påfyldes op til 1 liter 
motorolie med følgende oliespecifi-
kation:

n ACEA-klasse

BEMÆRK

For høj motoroliestand kan beskadige 
motoren eller katalysatoren. Der er ri-
siko for tingsskade. Der må ikke påfyl-
des for meget motorolie. Hvis motoro-
liestanden er for høj, skal den korrige-
res hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalifi-
cerede fagfolk.

Oversigt

Påfyldning af motorolie

Oliekvaliteter til påfyldning

Generelt

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

BEMÆRK

Olieadditiver kan beskadige motoren. 
Der er risiko for tingsskade. Brug ikke 
olieadditiver.

BEMÆRK

Brug af den forkerte motorolie kan 
medføre fejl og skader på motoren. 
Der er risiko for tingsskade. Ved valg 
af motorolie skal det sikres, at mo-
torolien svarer til oliespecifikationen.

Egnede motoroliekvaliteter

Benzinmotor

Toyota Genuine Motor Oil SN 0W-20 
C5 for GR Toyota Supra

Alternative motoroliekvaliteter

ACEA C2.

ACEA C3.
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n API-klasse

Viskositetsklasser med en høj vi-
skositetsgrad kan øge brændstof-
forbruget.

Du kan få flere oplysninger om eg-
nede oliespecifikationer og viskosi-
tetsklasser for motorolie hos en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repa-
ratør eller andre kvalificerede fag-
folk.

Producenten af bilen anbefaler, at 
motorolien skiftes af en autoriseret 
Toyota-forhandler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fagfolk.

Kølervæske er en blanding af vand 
og et additiv.

Ikke alle additiver, der kan købes i 
handlen, er egnede til bilen. Du kan 
få oplysninger om egnede additiver 
hos en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.
Ikke alle additiver, der kan købes i 
handlen, er egnede til bilen. Additi-
ver med forskellig farve må ikke 
blandes. Blandingsforholdet på 
50:50 mellem vand og additiv skal 
overholdes. Du kan få oplysninger 
om egnede additiver hos en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede fagfolk.

SAE 0W-20.

SAE 5W-20.

SAE 0W-30.

SAE 5W-30.

SAE 0W-40.

SAE 5W-40.

Viskositetsklasser

Olieskift

BEMÆRK

Hvis motorolien ikke skiftes på det rig-
tige tidspunkt, er der risiko for øget 
slitage og dermed skade på motoren. 
Der er risiko for materiel skade. Den 
servicedato, der er angivet i bilen, må 
ikke overskrides.

Kølervæske

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Hvis kølesystemet åbnes, mens mo-
toren er varm, kan der sprøjte køler-
væske ud og forårsage skoldning. 
Der er risiko for personskade. Kølesy-
stemet må først åbnes, når motoren 
er kølet af.

ADVARSEL

Additiver er sundhedsskadelige, og 
forkerte additiver kan skade motoren. 
Der er risiko for personskade og 
tingsskade. Undgå, at additiver kom-
mer i kontakt med tøj, hud og øjne el-
ler indtages. Brug kun egnede additi-
ver.
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Afhængig af motortypen er der én 
eller to ekspansionsbeholdere til 
kølervæske i motorrummet. Kon-
trollér kølervæskestanden, og på-
fyld kølervæske.

Kølervæskestanden er angivet med 
Max.-mærket i kølervæskebeholde-
rens påfyldningsstuds.

Yderligere oplysninger:

Oversigt, se side 320.

1 Lad motoren køle af.

2 Åbn motorhjelmen, se side 322.

3 Drej dækslet på kølervæskebe-
holderen en smule mod uret, så 
trykket udløses.

4 Åbn dækslet på kølervæskebe-
holderen.

5 Kølervæskestanden er korrekt, 
hvis den er lige under Max-mær-
ket på påfyldningsstudsen.

6 Stram dækslet.

1 Lad motoren køle af.

2 Åbn motorhjelmen, se side 322.

3 Drej dækslet på kølervæskebe-
holderen en smule mod uret, så 
trykket udløses.

4 Åbn dækslet på kølervæskebe-
holderen.

5 Påfyld om nødvendigt langsomt 
kølervæske op til det korrekte 
niveau. Der må ikke påfyldes for 
meget.

6 Stram dækslet.

7 Årsagen til tabet af kølervæske 
skal afhjælpes hurtigst muligt.

n Bortskaffelse

Kølervæske og additiver til kølervæ-
ske skal bortskaffes i henhold til de 
relevante miljøbeskyttelsesregler.

Alle vaskerdyser forsynes fra én 
beholder.

Brug en blanding af postevand og 
koncentreret sprinklervæske til for-
rudevaskersystemet, om nødven-
digt tilsat frostvæske.

Anbefalet minimumsniveau: 1 liter.

Kølervæskestand

Generelt

Kontrol af kølervæskestand

Påfyldning

Sprinklervæske

Generelt
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Beholderen til sprinklervæske sid-
der i motorrummet.

Brug af ufortyndet koncentreret 
sprinklervæske eller frostvæske 
fremstillet af alkohol kan give for-
kerte visninger ved lave temperatu-
rer under -15 °C.

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Nogle typer frostvæske kan indeholde 
giftige stoffer og er brændbare. Der er 
risiko for brand og dødsfald. Anvisnin-
gerne på beholderne skal følges. 
Frostvæske må ikke opbevares i nær-
heden af forbrændingskilder. Hæld 
ikke serviceprodukter på andre fla-
sker. Serviceprodukter skal opbeva-
res utilgængeligt for børn.

ADVARSEL

Sprinklervæske kan antændes og for-
årsage brand ved kontakt med varme 
motordele. Der er risiko for person-
skade eller materiel skade. Påfyld 
først sprinklervæske, når motoren er 
kølet af. Luk derefter dækslet til 
sprinklervæskebeholderen helt.

BEMÆRK

Additiver, der indeholder silikone, som 
tilsættes sprinklervæsken for at få 
vandet til at prelle af ruden, kan be-
skadige vaskersystemet. Der er risi-
ko for materiel skade. Der må ikke til-
sættes additiver, som indeholder sili-
kone, til sprinklervæsken.

BEMÆRK

Blanding af forskellige typer koncen-
treret sprinklervæske eller frostvæske 
kan beskadige vaskersystemet. Der 
er risiko for materiel skade. Forskelli-
ge typer sprinklervæske eller frostvæ-
ske må ikke blandes. Anvisningerne 
og blandingsforholdene på beholder-
ne skal følges.

Oversigt

Fejl
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Vedligeholdelsessystemet angiver 
den vedligeholdelse, der skal udfø-
res, og bidrager dermed til at opret-
holde trafiksikkerheden og bilens 
sikkerhed under kørsel.

Det nøjagtige arbejde, der kræves, 
og vedligeholdelsesintervallerne 
kan variere afhængig af landespe-
cifikationerne. Udskiftningsarbejde, 
reservedele, forbrugsstoffer og slid-
dele beregnes separat. Du kan få 
flere oplysninger hos en autorise-
ret Toyota-forhandler/-reparatør el-
ler andre kvalificerede fagfolk.

Sensorer og specialalgoritmer 
overvåger de betingelser, bilen an-
vendes under. CBS bruger disse in-
formationer til at bestemme vedli-
geholdelsesbehovet.

Systemet gør det således muligt at 
tilpasse omfanget af vedligeholdel-
sesarbejdet efter den enkelte 
brugsprofil.

Oplysninger om servicebehov, se 
side 169, kan vises på betjenings-
skærmen.

Perioder, hvor bilen ikke bruges, og 
batteriet er frakoblet, medregnes ik-
ke.

I sådanne tilfælde skal eventuelle 
tidsafhængig service, fx bremse-
væske og eventuelt motorolie og 
mikrofilter/aktivt kulfilter, opdateres 
af en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

Vedligeholdelse

Bilens udstyr

Vedligeholdelsessystem

Betingelsesbaseret service 
CBS

Princip

Generelt

Brugsfri perioder
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Du kan få udført vedligeholdelse og 
reparationer hos en autoriseret 
Toyota-forhandler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fagfolk.

Det udførte vedligeholdelsesarbej-
de indtaste i vedligeholdelsesregi-
stret og i bilens data. Som med ser-
vicebogen udgør de indtastede op-
lysninger dokumentation for regel-
mæssig vedligeholdelse.

Den indtastede vedligeholdelse vi-
ses på betjeningsskærmen, se side 
170.

Planlagt vedligeholdelse skal udfø-
res med de intervaller, der er angi-
vet i vedligeholdelsesprogrammet.

Du finder mere detaljerede oplysninger 
om vedligeholdelsesprogrammet i hæf-
tet "Toyota Service & Garanti".

Planlagt vedligeholdelse skal udfø-
res med de intervaller, der er angi-

vet i vedligeholdelsesprogrammet.

Du finder mere detaljerede oplysninger 
om vedligeholdelsesprogrammet i hæf-
tet "Toyota Service & Garanti".

 Planlagt vedligeholdelse skal ud-
føres med de intervaller, der er 
angivet i vedligeholdelsespro-
grammet.

Intervallet for den planlagte vedligehol-
delse bestemmes ud fra det kørte antal 
kilometer eller den tid, der er gået, af-
hængigt af, hvad der kommer først, og 
er anført i programmet.

Vedligeholdelse udover den sidste peri-
ode skal udføres med de samme inter-
valler.

 Her kan du få vedligeholdelses-
service

Det anbefales at få udført vedligehol-
delsesservice samt andre eftersyn og 
reparationer hos din lokale Toyota-for-
handler.

Toyotas mekanikere har gennemgået 
en grundig uddannelse og har adgang 
til de seneste serviceinformationer via 
tekniske bulletiner, servicetips og inter-
ne uddannelsesprogrammer for for-
handlere. De lærer at arbejde på Toyo-
ta-biler, før de arbejder på din bil, og 
ikke mens de arbejder på den. Lyder 
det ikke optimalt?

Din Toyota-forhandler har investeret 
mange penge i værktøj og specialud-
styr til Toyota. Det hjælper dem til at ud-
føre arbejdet bedre og med lavere om-
kostninger.

Din Toyota-forhandlers serviceafdeling 

Servicebog

Vedligeholdelse og reparati-
on

Indtastninger

Display

Planlagt vedligeholdelse 
(gælder for Europa)

Planlagt vedligeholdelse 
(gælder for Australien)

Planlagt service (undtagen 
Europa og Australien)
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udfører alle de planlagte vedligeholdel-
sesarbejder på din bil pålideligt og øko-
nomisk.

Gummislanger (til køle- og varmesyste-
met, bremse- og brændstofsystemet) 
skal undersøges af en kvalificeret me-
kaniker i overensstemmelse med 
Toyotas vedligeholdelsesprogram.

Det er særlig vigtigt, at der udføres ved-
ligeholdelse på gummislangerne. Øde-
lagte eller beskadigede slanger skal ud-
skiftes øjeblikkeligt. Vær opmærksom 
på, at gummislanger nedbrydes med al-
deren, hvilket resulterer i, at de bulner 
ud eller revner.

Der kræves ikke anden vedligehol-
delse end almindelige vedligehol-
delse for at holde emissionsniveau-
et for din bil inden for de specifice-
rede grænset.

Hvis der er koblet enheder til 
OBD-stikket, udløses alarmsyste-
met, når bilen låses. Fjern eventu-
elle enheder, der er koblet til 
OBD-stikket, før bilen låses.

OBD-stikket til kontrol af emissions-
relevante komponenter sidder i fø-
rersiden.

Gælder for Australien/New 
Zealand: vedligeholdelse

Stik til on-board-diagnostik, 
OBD

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

BEMÆRK

Forkert brug af OBD on-board-diag-
nosestikket kan medføre fejl i bilen. 
Der er risiko for tingsskade. Service 
og vedligeholdelsesarbejde via OBD 
on-board-diagnosestikket skal altid 
udføres hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalifi-
cerede fagfolk. Tilslut kun enheder, 
der er testet og fundet sikre til brug 
med OBD on-board-diagnosestikket.

Position
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Producenten af bilen anbefaler, at 
bilen afleveres til et returneringsted, 
som er udpeget af producenten, 
ved endt levetid. Reglerne vedrø-
rende aflevering af udtjente køretø-
jer kan variere fra land til land. Du 
kan få flere oplysninger hos en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repa-
ratør eller andre kvalificerede fag-
folk.

Motoradvarselslampe

• Når advarselslampen 
blinker:

Der kan være opstået en 
motorfejl, som kan forår-
sage skade på katalysa-
toren. Få bilen efterset 
snarest muligt.
• Når advarselslampen ly-

ser:

Høj værdi for udstød-
ningsgas. Få bilen efter-
set snarest muligt.

Genbrug

OM99X49DK.book  Page 333  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



334

Instruktionsbog til Supra

5-1. MOBILITET

Bilen skal have udført service i henhold til den normale vedligeholdelsesplan.

Vedligeholdelsesarbejde:

E = Eftersyn, korrigering eller udskiftning efter behov

U = Udskiftning, skift eller smøring

Planlagt service (undtagen Europa og Australien)

Udfør vedligeholdelse efter planen som beskrevet nedenfor:

Krav til vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan (undtagen Korea, Mexico, Sydafrika, 
Rusland og Tyrkiet)

SERVICE-
INTERVAL:

KILOMETERTAL

MÅNE-
DER

(Kilometertal el-
ler måneder, alt 
efter hvad der 
kommer først).

x1.000 k
m

12 24 36 48 60 72 84 96

x1.000 
miles

7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6

BASISKOMPONENTER TIL MOTOR

1
Motorolie (inklusive 
motoroliefilter) <<Se 
note.>>

U U U U U U U U 12

TÆNDINGSSYSTEM

2 Tændrør U U U U 24

BRÆNDSTOF- OG EMISSIONSKONTROLSYSTEMER

3 Luftfilter U U U U 24

CHASSIS OG KAROSSERI

4 Bremseklodser
Udskiftes, når advarselslampen for bremser 
lyser.

-

5 Bremsevæske
Udskiftes første gang ved 36 måneder, derefter for hver 
24 måneder.

6
Horn, blink med fjern-
lys og havariblink

E E 48
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7 Kabinelys E E 48

8 Blæser E E 48

9 Lyssystem E E 48

10 Sikkerhedsseler E E 48

11
Vinduesvisker- og va-
skersystem

E E 48

12
Dækindstillinger på 
det centrale informati-
onsdisplay (CID)

E E 48

13
Dæk (eventuelt nød-
hjul)

E E 48

14 Mobilitetssæt E E 48

15
Advarselstrekant, re-
fleksvest og første-
hjælpsudstyr

E E 48

16
Sprinklervæske til va-
skersystemet

E E 48

17
Kølervæskestand og 
kølervæskens sam-
mensætning

E E 48

18
Bremselinjer og 
bremselinjeforbindel-
ser

E E 48

19
Undervogn og alle 
andre synlige kompo-
nenter

E E 48

20
Styretøjskomponen-
ter

E E 48

SERVICE-
INTERVAL:

KILOMETERTAL

MÅNE-
DER

(Kilometertal el-
ler måneder, alt 
efter hvad der 
kommer først).

x1.000 k
m

12 24 36 48 60 72 84 96

x1.000 
miles

7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6
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BEMÆRK:

Udskift både motorolien og oliefilteret, hvis advarselslampen for motorolie 
lyser, også hvis der ikke er gået 12 måneder, eller hvis du har kørt mindre 
end 12.000 km siden sidste olieskift.

Vedligeholdelsesarbejde:

E = Eftersyn, korrigering eller udskiftning efter behov

U = Udskiftning, skift eller smøring

21
Trafiksikkerhed og 
testkørsel

E E 48

22 Mikrofilter U U U U 24

SERVICE-
INTERVAL:

KILOMETERTAL

MÅNE-
DER

(Kilometertal el-
ler måneder, alt 
efter hvad der 
kommer først).

x1.000 k
m

12 24 36 48 60 72 84 96

x1.000 
miles

7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6

Vedligeholdelsesplan (gælder for Korea, Mexico og Sydafrika)

SERVICE-
INTERVAL:

KILOMETERTAL

MÅNEDER(Kilometertal eller 
måneder, alt efter 
hvad der kommer 
først).

x1.000
km

20 40 60 80 100 120

x1.000 
miles

12 24 36 48 60 72

BASISKOMPONENTER TIL MOTOR

1
Motorolie (inklusive 
motoroliefilter) <<Se 
note.>>

U U U U U U 18

TÆNDINGSSYSTEM

2 Tændrør U U 54

BRÆNDSTOF- OG EMISSIONSKONTROLSYSTEMER

3 Luftfilter U U 54

CHASSIS OG KAROSSERI
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4 Bremseklodser
Udskiftes, når advarselslampen for brem-
ser lyser.

-

5 Bremsevæske
Udskiftes første gang ved 36 måneder, derefter for 
hver 24 måneder.

6
Horn, blink med fjern-
lys og havariblink

E E 36

7 Kabinelys E E 36

8 Blæser E E 36

9 Lyssystem E E 36

10 Sikkerhedsseler E E 36

11
Vinduesvisker- og va-
skersystem

E E 36

12
Dækindstillinger på 
det centrale informati-
onsdisplay (CID)

E E 36

13
Dæk (eventuelt nød-
hjul)

E E 36

14 Mobilitetssæt E E 36

15
Advarselstrekant, re-
fleksvest og første-
hjælpsudstyr

E E 36

16
Sprinklervæske til va-
skersystemet

E E 36

17
Kølervæskestand og 
kølervæskens sam-
mensætning

E E 36

18
Bremselinjer og brem-
selinjeforbindelser

E E 36

SERVICE-
INTERVAL:

KILOMETERTAL

MÅNEDER(Kilometertal eller 
måneder, alt efter 
hvad der kommer 
først).

x1.000
km

20 40 60 80 100 120

x1.000 
miles

12 24 36 48 60 72
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BEMÆRK:

Udskift både motorolien og oliefilteret, hvis advarselslampen for motorolie 
lyser, også hvis der ikke er gået 18 måneder, eller hvis du har kørt mindre 
end 20.000 km siden sidste olieskift.

Vedligeholdelsesarbejde:

E = Eftersyn, korrigering eller udskiftning efter behov

U = Udskiftning, skift eller smøring

19
Undervogn og alle an-
dre synlige kompo-
nenter

E E 36

20 Styretøjskomponenter E E 36

21
Trafiksikkerhed og 
testkørsel

E E 36

22 Mikrofilter U U U U U U 18

SERVICE-
INTERVAL:

KILOMETERTAL

MÅNEDER(Kilometertal eller 
måneder, alt efter 
hvad der kommer 
først).

x1.000
km

20 40 60 80 100 120

x1.000 
miles

12 24 36 48 60 72

Vedligeholdelsesplan (gælder for Rusland og Tyrkiet)

SERVICE-
INTERVAL:

KILOMETERTAL

MÅNEDER(Kilometertal eller 
måneder, alt efter 
hvad der kommer 
først).

x1.000
km

15 30 45 60 75 90

x1.000 
miles

9 18 27 36 45 54

BASISKOMPONENTER TIL MOTOR

1
Motorolie (inklusive 
motoroliefilter) <<Se 
note.>>

U U U U U U 18

TÆNDINGSSYSTEM

2 Tændrør U U 54
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BRÆNDSTOF- OG EMISSIONSKONTROLSYSTEMER

3 Luftfilter U 72

CHASSIS OG KAROSSERI

4 Bremseklodser
Udskiftes, når advarselslampen for brem-
ser lyser.

-

5 Bremsevæske
Udskiftes første gang ved 36 måneder, derefter for 
hver 24 måneder.

6
Horn, blink med fjern-
lys og havariblink

E E 36

7 Kabinelys E E 36

8 Blæser E E 36

9 Lyssystem E E 36

10 Sikkerhedsseler E E 36

11
Vinduesvisker- og va-
skersystem

E E 36

12
Dækindstillinger på 
det centrale informati-
onsdisplay (CID)

E E 36

13
Dæk (eventuelt nød-
hjul)

E E 36

14 Mobilitetssæt E E 36

15
Advarselstrekant, re-
fleksvest og første-
hjælpsudstyr

E E 36

16
Sprinklervæske til va-
skersystemet

E E 36

17
Kølervæskestand og 
kølervæskens sam-
mensætning

E E 36

SERVICE-
INTERVAL:

KILOMETERTAL

MÅNEDER(Kilometertal eller 
måneder, alt efter 
hvad der kommer 
først).

x1.000
km

15 30 45 60 75 90

x1.000 
miles

9 18 27 36 45 54
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BEMÆRK:

Udskift både motorolien og oliefilteret, hvis advarselslampen for motorolie 
lyser, også hvis der ikke er gået 18 måneder, eller hvis du har kørt mindre 
end 15.000 km siden sidste olieskift.

18
Bremselinjer og brem-
selinjeforbindelser

E
E

36

19
Undervogn og alle an-
dre synlige kompo-
nenter

E E 36

20 Styretøjskomponenter E E 36

21
Trafiksikkerhed og 
testkørsel

E E 36

22 Mikrofilter U U U 36

SERVICE-
INTERVAL:

KILOMETERTAL

MÅNEDER(Kilometertal eller 
måneder, alt efter 
hvad der kommer 
først).

x1.000
km

15 30 45 60 75 90

x1.000 
miles

9 18 27 36 45 54
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Bilens værktøjssæt ligger under en 
afdækning i højre side af bagage-
rummet.

Lås dækslet i højre side af afdæk-
ningen op, pil 1, og åbn det, pil 2.

1 Viskerbladene udskiftes ved at 
vippe vinduesviskerne ud, se 
side 153.

2 Stands bilen.

Udskiftning af dele

Bilens udstyr

Bilens værktøjssæt

Viskerblade

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

BEMÆRK

Forruden kan blive beskadiget, hvis 
en vinduesvisker falder ned på den, 
uden at der er monteret et viskerblad. 
Der er risiko for tingsskade. Hold godt 
fast i vinduesviskeren under udskift-
ning af viskerbladet. Den må ikke vip-
pes ind eller tændes, uden at der er 
monteret et viskerblad.

BEMÆRK

Når vinduesviskerne er vippet væk fra 
forruden, kan de komme i klemme, 
hvis motorhjelmen åbnes. Der er risi-
ko for materiel skade. Før motorhjel-
men åbnes, skal det sikres, at vin-
duesviskerne med viskerblade mon-
teret er i kontakt med forruden.

BEMÆRK

Ved udskiftning af viskerblade skal 
proceduren udføres hurtigt, og visker-
armene må ikke være i løftet position 
uden viskerblade i længere tid end 
nødvendigt.

Udskiftning af viskerblade 
foran
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3 Løft vinduesviskerne helt væk 
fra forruden.

4 Tryk på knappen, pil 1, og træk 
viskerbladet ud, pil 2.

5 Isæt det nye viskerblad, og tryk 
det ind i holderen, til det klikker 
på plads.

6 Vip vinduesviskerne ind.

Lygter og pærer er et vigtigt aspekt 
af sikker kørsel.

Alle forlygter og andre lygter anven-
der LED-dioder eller laserteknologi.

Nogle udstyrsversioner har LED-di-
oder bag et lygteglas som lyskilde. 

Disse LED-dioder minder om kon-
ventionelle lasere og er klassificeret 
i henhold til lovgivningen som 
LED-dioder i klasse 1.

I tilfælde af en fejl anbefaler produ-
centen af bilen, at arbejdet udføres 
af en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

Bemærkningerne vedrørende sik-
kerhed skal overholdes. Se side 
342.

I køligt eller fugtig vejr kan forlygte-
glasset dugge på indersiden. Ved 
kørsel med lygterne tændt forsvin-
der duggen efter kort tid. Det er 
ikke nødvendigt at skifte lygteglas-
set.

Hvis der dannes stadig større 
mængder kondens, fx hvis der er 
vanddråber i lygten, selvom lygter-
ne er tændt, skal lygten efterses.

Pærer og lygter

Generelt

Forlygteglas

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Koncentreret laserlys kan forårsage 
irritation eller varige skader på øjets 
nethinde. Der er risiko for personska-
de. Producenten af bilen anbefaler, at 
arbejde på lygtesystemet, herunder 
udskiftning af pærer, udføres af en 
autoriseret Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificerede fagfolk.
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Batteriet er vedligeholdelsesfrit.

Du kan få flere oplysninger om bat-
teriet hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvali-
ficerede fagfolk.

Producenten af bilen anbefaler, at 
bilens batteri registreres i bilen efter 
udskiftningen hos en autoriseret 
Toyota-forhandler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fagfolk. Når bat-
teriet er registreret igen, er alle 
komfortfunktioner tilgængelige 
uden begrænsninger, og eventuelle 
meddelelser fra bilen vedrørende 
komfortfunktionerne vises ikke læn-
gere.

Følgende faresymboler er angivet 
på bilens batteri:

Det monterede batteri er designet 
specifikt til denne bil. Hvis der an-
vendes et uegnet batteri, kan bru-

ADVARSEL

Meget kraftigt lys kan irritere eller ska-
de øjets nethinde. Der er risiko for 
personskade. Undgå at se direkte ind 
i forlygterne eller andre lyskilder. Lyg-
teglassene foran LED-dioderne må 
ikke fjernes.

Bilens batteri

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Bilbatterier, der er klassificeret som 
uegnede, kan beskadige systemerne 
eller medføre, at funktioner ikke læn-
gere udføres. Der er risiko for person-
skade eller tingsskade. Brug kun bil-
batterier, der er klassificeret som eg-
nede af bilens producent.

Faresymboler

Symbol Betydning

Rygning forbudt, brug af 
åben ild forbudt, undgå 
gnister.

Brug beskyttelsesbriller.

Holdes på sikker af-
stand af børn.

Risiko for syreætsning: 
Brug handsker, undgå at 
vippe batteriet.

Eventuel spildt syre skal 
straks skylles væk. Hvis 
syre kommer i øjnene el-
ler sluges, skal der 
straks søges læge.

Må ikke udsættes for di-
rekte sollys, må ikke ud-
sættes for frost.

Følg instruktionsbogen.

Eksplosiv gasblanding. 
Batteriernes åbninger 
må ikke tildækkes.

Når der skiftes batteri
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gen af Stop & Start-systemet være 
begrænset for at beskytte batteriet. 
Desuden kan batteriet blive forrin-
get hurtigere end normalt, og moto-
ren kan muligvis ikke startes igen. 
Kontakt en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvali-
ficerede fagfolk.

Batteriet er klar til brug. Der kræves 
ingen særlige sikkerhedsforanstalt-
ninger før start.

Sørg for, at batteriet er tilstrækkelig 
opladet til at sikre hele batteriets le-
vetid.

I følgende situationer skal batteriet 
oplades:

 Hvis skueglasset oven på batte-
riet er sort.

 Hvis der ikke er tilstrækkelig 
startkapacitet.

Følgende betingelser kan påvirke 
batteriets effekt negativt:

 Hyppige korte køreture.

 Hvis bilen ikke bruges i mere end 
en måned.

Batteriet må kun oplades via tilslut-
ningerne til starthjælp, se side 362, 
i motorrummet og med motoren 
standset.

Batteriladere, som er specielt ud-
viklet til bilen og egnede til bilens 
net, kan fås hos en autoriseret 
Toyota-forhandler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fagfolk.

Efter et strømsvigt skal noget ud-
styr genstartes, eller enkelte indstil-
linger skal opdateres, fx:

 Hukommelsesfunktion: Gem po-
sitionerne igen.

 Ur: Skal opdateres.

 Dato: Skal opdateres.

Ibrugtagning

Opladning af batteriet

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

BEMÆRK

Batteriladere til bilens batteri kan 
have en høj spænding og en høj 
strømstyrke, hvilket medfører risiko 
for overbelastning af bilens 12-volts-
net. Der er risiko for tingsskade. Bat-
teriladere til bilens batteri må kun til-
sluttes starthjælpsforbindelserne i 
motorrummet.

Tilslutning til starthjælp

Batterilader

Strømsvigt
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Følgende oplysninger om opbeva-
ring af batteriet skal overholdes:

 Opbevar batteriet tørt og køligt.

 Beskyt batteriet mod direkte sol-
lys og frost.

 Batteriet må kun rengøres med 
en fugtig, antistatisk klud.

 Batteriet skal opbevares opret-
stående og sikres mod at vælte.

 De ældste batterier skal monte-
res først.

 Tag ikke beskyttelsesdækslet ud 
af kontakterne.

 Batteriet skal oplades eller mon-
teres senest på den dato, der er 
angivet på batteriets etiket. Når 
batteriet er fuldt opladet, kan det 
fungere i yderligere 10 måneder.

Syrefyldte batterier skal transporte-
res opretstående. Sørg for, batteri-
erne ikke kan vælte under transpor-
ten.

Sikringerne sidder forskellige ste-
der i bilen.

Sikringerne er placeret bag en af-
dækning i førersiden eller i fodrum-
met i passagersiden.

Løsn griberne, se pilen, og åbn af-
dækningen.

Sikringsboksen sidder foran til høj-
re.

Sikringerne sidder bag en afdæk-
ning i højre side af bagagerummet.

Opbevaring af batteriet

Bortskaffelse af det gamle 
batteri

Bortskaf de brugte batteri-
er hos en autoriseret 
Toyota-forhandler/-repara-
tør eller andre kvalificere-
de fagfolk, eller aflevér 
dem på et godkendt ind-
samlingssted.

Sikringer

Generelt

Bemærkning vedrørende sik-
kerhed

ADVARSEL

Forkerte eller reparerede sikringer 
kan overbelaste strømkabler og kom-
ponenter. Der er risiko for brand. 
Sprungne sikringer må ikke repare-
res eller udskiftes med sikringer i en 
anden farve eller ampereklasse.

I kabinen

I bagagerummet
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Lås dækslet i højre side af afdæk-
ningen op, pil 1, og åbn det, pil 2.

Bilen har andre sikringsbokse. Hvis 
der opstår en fejl, skal du kontakte 
en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

Producenten af bilen anbefaler, at 
sikringer skiftes af en autoriseret 
Toyota-forhandler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fagfolk.

 BDC

 Foran

Andre sikringsboksbokse

Udskiftning af sikringer

Oplysninger om sikringer
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 Bag

 Sikringsværdier

F: Sikring

[A]: Ampere (Sikring - Værdi)

*: Reservestik
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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
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F3, F254

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 Betydning

VSC, antiudskridningssy-
stem

Parkeringsbremse

Aircondition

Afrimning af forrude og fjer-
nelse af dug

Blæsermotor, ventilation i 
kabinen

Elbagrude

Sædevarme

Indstilling af sæder

Crash-sikkerhedsmodul

Kontakter på ratstammen, 
lyskontakt, styretøj, betje-
ningsskærm, audio

HiFi-forstærker, videomodul 
tv

Bakspejl

Funktionscenter i taget, 
elektronik i udvendigt dør-
håndtag

Instrumentgruppe

Ekstra batteri: Dobbelt akku-
mulatorsystem (DSS)

Styrelektronik til brændstof-
pumpe, registrering af natur-
lig vakuumlækage, gasge-
nerator til sikkerhedsbatteri-
pol, modtager til fjernbetje-
ning

Elektrisk rudeåbner

Varme- og airconditionsy-
stem

Symbol Betydning
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Bilens diagnostikstik 
(interface)

Lys i bagagerum

Vertical Dynamic-platform

Vertical Dynamic-platform

Vertical Dynamic-platform

Monokamera (Kafas)

Hovedenhed

Aktivt lyddesign

USB-hub

Body Domain Controller

Styreenhed (Toyota Supra 
Command)

Elektrisk blæser (luftkøler), 
styret differentialelås

12 V-stik, cigarettænder

Lys i bagagerum

Dørlås, elektronik i udven-
digt dørhåndtag, telematik-
kommunikationsboks

Symbol Betydning

Elektronisk gearkassesty-
ring

Telematikkommunikations-
boks, elektronik i udvendigt 
dørhåndtag

Elektrisk blæser, strømfor-
deler bag

Motorstyring

Kontakter på ratstammen, 
lyskontakt, Body Domain 
Controller

Betjeningsskærme i midter-
konsol, lys i handskerum, 
kabinelys, lys i solskærm, si-
despejl, gearvælger

Telematikkommunikations-
boks, elektronik i udvendigt 
dørhåndtag i passagersiden

Kontaktgruppe i førerdøren, 
sidespejl

Symbol Betydning

OM99X49DK.book  Page 351  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



352

Instruktionsbog til Supra

5-1. MOBILITET

Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Vejhjælp

Bilens udstyr

Hvis der opstår en fejl under 
kørslen

ADVARSEL

Hvis der opstår en fejl under kørslen, 
skal du straks standse bilen et sikkert 
sted.

ADVARSEL

Hvis en advarselslampe lyser eller 
blinker, eller hvis der vises en advar-
selsmeddelelse, skal bilen straks 
stoppes et sikkert sted. Du må ikke 
åbne motorhjelmen for at inspicere 
motoren, da dette kan resultere i al-
vorlig personskade som fx forbræn-
dinger fra damp. Hvis der vises en ad-
varselsmeddelelse, skal de nødvendi-
ge procedurer i den viste meddelelse 
eller beskrivelsen i instruktionsbogen 
udføres.

Disse advarselsmeddelelser angiver, 
at der er opstået en fejl i et system el-
ler en funktion i bilen. Hvis du fortsæt-
ter med at køre i bilen, kan motoren 
stoppe pludselig, hvilket kan resultere 
i en ulykke. Hvis der ikke lyser nogen 
advarselslamper eller vises nogen 
meddelelser, og der opstår unormale 
lyde, lugte eller vibrationer, eller mo-
toren stopper pludseligt, må du des-
uden ikke åbne motorhjelmen for at 
inspicere motoren, men skal kontakte 
en autoriseret Toyota-forhandler/-re-
paratør eller andre kvalificerede fag-
folk.

ADVARSEL

Hvis du hører kraftig støj eller mær-
ker, at noget rammer undersiden af 
bilen, mens du kører, skal du straks 
stoppe bilen på et sikkert sted.

Når bilen er stoppet på et sikkert sted, 
skal du kontrollere bilens underside 
for udsivende bremsevæske, olie eller 
brændstof. Hvis der siver væske ud, 
må du ikke køre i bilen, men skal få 
den efterset hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk.
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ADVARSEL

Bremseledningerne og brændstofled-
ningerne ligger under bilens gulv. Hvis 
disse ledninger beskadiges, kan 
bremserne svigte, og udsivende 
brændstof kan antændes og forårsa-
ge brand.

ADVARSEL

Hvis motoren standser under kørslen, 
lyser flere advarselslamper. Afhængig 
af bilens specifikationer, kan bremse-
forstærkeren og servostyringen holde 
op med at fungere. Hvis det sker, bli-
ver bremsekraften reduceret, og rattet 
bliver tungt. Bremserne og styringen 
holder ikke helt op med at fungere, 
men det vil kræve større kraft end 
normalt at betjene dem. Stands bilen 
et sikkert sted hurtigst muligt.

ADVARSEL

Hvis et dæk punkterer eller revner un-
der kørslen, skal du holde godt fast i 
rattet, reducere bilens hastighed 
gradvist og stoppe bilen et sikkert 
sted. Undgå pludselig opbremsning 
og manøvrering af rattet, da det kan 
medføre, at du mister herredømmet 
over bilen. Sænk hastigheden grad-
vist, og stop bilen på et sikkert sted.

lBiler udstyret med RFT-dæk

Da skulderen på RFT-dæk er ekstra 
stiv, kan det være vanskeligt at mær-
ke, når et dæk punkterer, eller hvis 
dæktrykket falder pludseligt. Det kan 
også være svært at se, at dækket er 
fladt, eller at dæktrykket er lavt.

Hvis indikatoren for lavt dæktryk lyser, 
skal du undgå pludselig opbremsning 
eller manøvrering af rattet, sænke ha-
stigheden til højst 80 km/t, stoppe bi-
len forsigtigt på et sikkert sted og kon-
trollere alle dæk. Der findes oplysnin-
ger om kontrol af dæk på side 294. 
Hvis et dæk er beskadiget, skal du 
kontakte en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvalifi-
cerede fagfolk for at få hjælp.

Indikatoren for lavt dæktryk lyser mu-
ligvis ikke, hvis dæktrykket i et dæk 
falder hurtigt, fx hvis et dæk er revnet.
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Hvis du har været involveret i en 
kollision, skal du gøre følgende:

1 Forlad straks bilen, og gå til at 
sikkert sted for at undgå sekun-
dære kollisioner. Husk at stand-
se motoren for at forhindre, at 
bilen bryder i brand. Hvis airbag-
gene er udløst (pustet op), er 
delene relateret til airbaggene 
meget varme. Undgå at berøre 
delene med hænderne eller an-
dre dele af kroppen.

2 Hvis personer er kommet til ska-
de, skal du kontakte alarmcen-
tralen og anmode om hjælp. 
Hvis en person ikke har tydelige 
synlige skader, men kan have 
slået hovedet, skal du holde 
vedkommendes luftveje fri og 
flytte ham eller hende så lidt 
som muligt. Hvis der er risiko 
for, at bilen kan blive involveret i 
en sekundær kollision, skal den 
tilskadekomne flyttes til et sik-
kert sted. Personen skal holdes 
så vandret som muligt under 
flytningen.

Knappen er placeret på midterkon-
sollen.

*: Hvis monteret

1 Lås afdækningen op, pil 1, og 
åbn den, pil 2.

Hvis du har været involveret 
i en kollision

Havariblink

Advarselstrekant*
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2 Tag advarselstrekanten ud.

Du kan tilkalde vejhjælp, hvis du får 
brug for hjælp i forbindelse med ha-
vari.

I tilfælde af havari, kan data om bi-
len overføres til vejhjælpen. Det er 
muligt, at fejlene kan afhjælpes 
med det samme.

Du kan også kontakte vejhjælp via 
en meddelelse fra bilen, se side 
164.

 Aktiveret Toyota Supra Conne-
ct-aftale.

 Mobilsignal.

 Standbytilstanden skal være slå-
et til.

Via Toyota Supra Command:

1 "Connected Serv."

2 "Toyota Supra Assistance"

3 "Roadside assistance" (Auto-
hjælp)

Der oprettes en taleforbindelse.

Systemet kan bruges til at udløse et 
nødopkald automatisk eller manuelt 
i en nødsituation.

Du må kun trykke på SOS-knappen 
i en nødsituation.

Nødopkaldet opretter forbindelse til 
et offentligt alarmnummer.

Dette afhænger af faktorer som det 
specifikke mobilnet og nationale 
regler.

Nødopkaldet foretages via bilens 
integrerede SIM-kort og kan ikke 
kobles fra.

Af tekniske grunde er det muligvis 
ikke muligt at foretage nødopkald 
under meget ugunstige forhold.

Autohjælp

Princip

Generelt

Driftsbetingelser

Start af vejhjælp

Nødopkald 
(undtagen Rusland)

Lovpligtigt nødopkald

Princip

Generelt
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 Standbytilstanden skal være slå-
et til.

 Nødopkaldssystemet skal funge-
re.

 Hvis bilen er udstyret med auto-
matisk nødopkald: Bilens inte-
grerede SIM-kort skal være akti-
veret.

Under visse omstændigheder, fx 
hvis airbaggene udløses, kan et 
automatisk nødopkald blive foreta-
get umiddelbart efter en ulykke af 
tilstrækkelig alvorlig grad. Et auto-
matisk nødopkald påvirkes ikke af 
tryk på SOS-knappen.

1 Tryk på klappen på afdæknin-
gen.

2 Hold SOS-knappen inde, til 
LED-dioden i knapområdet lyser 
grønt.

 LED-dioden lyser grønt, når 
nødopkaldet er aktiveret.

Hvis en anmodning om annullering vi-
ses på betjeningsskærmen, kan nødop-
kaldet blive annulleret.

Hvis situationen tillader det, skal du 
vente i bilen, indtil der er oprettet stem-
mekontakt.

 LED-dioden blinker grønt, når 
der er oprettet forbindelse til 
alarmnummeret.

Ved et nødopkald sendes data til den 
offentlige alarmcentral for at bestemme, 
hvilke redningstiltag, der er påkrævet. 
Dataene kan fx omfatte bilens aktuelle 
position, hvis den kan bestemmes.

Oplysninger om overførsel og lagring af 
data findes på side 17.

Selvom du ikke længere kan høre 
alarmcentralen i højttalerne, kan alarm-
centralen muligvis stadigvæk høre din 
stemme.

Alarmcentralen afslutter nødopkal-
det.

Nødopkaldsfunktionen kan være 
blokeret.

LED-dioden i området ved nødop-
kaldsknappen lyser i ca. 30 sekun-
der. Der vises en meddelelse fra bi-
len.

Få systemet efterset hos en autori-
seret Toyota-forhandler/-reparatør 
eller andre kvalificerede fagfolk.

Oversigt

SOS-knap

Driftsbetingelser

Automatisk udløsning

Manuel udløsning

Fejl

OM99X49DK.book  Page 356  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



357

5

Instruktionsbog til Supra

5-1. MOBILITET
M

O
B

ILIT
E

T

Systemet kan bruges til at udløse et 
nødopkald automatisk eller manuelt 
i en nødsituation.

Du må kun trykke på SOS-knappen 
i en nødsituation.

Det automatiske nødopkaldssy-
stem opretter forbindelse til Toyotas 
nødopkaldscentral.

Hvis der ikke kan foretages opkald 
via Toyotas nødopkaldscentral, kan 
der nogle gange fortsat foretages 
nødopkald til en offentlig alarmcen-
tral. Dette afhænger af faktorer som 
det specifikke mobilnet og nationale 
regler.

Af tekniske grunde er det muligvis 
ikke muligt at foretage nødopkald 
under meget ugunstige forhold.

 Standbytilstanden skal være slå-
et til.

 Aktiveret Toyota Supra Conne-
ct-aftale.

 Nødopkaldssystemet skal funge-
re.

 Bilens integrerede SIM-kort skal 
være aktiveret.

Under visse omstændigheder, fx 
hvis airbaggene udløses, kan et 
automatisk nødopkald blive foreta-
get umiddelbart efter en ulykke af 
tilstrækkelig alvorlig grad. Et auto-
matisk nødopkald påvirkes ikke af 
tryk på SOS-knappen.

1 Tryk på klappen på afdæknin-
gen.

2 Hold SOS-knappen inde, til 
LED-dioden i knapområdet lyser 
grønt.

 LED-dioden lyser grønt, når 
nødopkaldet er aktiveret.

Hvis en anmodning om annullering vi-
ses på betjeningsskærmen, kan nødop-
kaldet blive annulleret.

Hvis situationen tillader det, skal du 
vente i bilen, indtil der er oprettet stem-
mekontakt.

Automatisk nødopkald

Princip

Generelt

Oversigt

SOS-knap

Driftsbetingelser

Automatisk udløsning

Manuel udløsning
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 LED-dioden blinker grønt, når 
der er oprettet forbindelse til 
alarmnummeret.

Når et nødopkald sendes via Toyotas 
nødopkaldscentral, sendes data til 
Toyotas nødopkaldscentral for at be-
stemme, hvilke redningstiltag, der er 
påkrævet. Dataene kan fx omfatte bi-
lens aktuelle position, hvis den kan be-
stemmes.

Hvis de spørgsmål, Toyotas nødop-
kaldscentral stiller, ikke besvares, indle-
des redningstiltag automatisk.

Selvom du ikke længere kan høre 
Toyotas nødopkaldscentral i højttaler-
ne, kan Toyotas nødopkaldscentral mu-
ligvis stadigvæk høre din stemme.

Toyotas nødopkaldscentral afslutter 
nødopkaldet.

Systemet kan bruges til at udløse et 
nødopkald automatisk eller manuelt 
i en nødsituation.

I henhold til gældende lovgivning er 
bien udstyret med et automatisk 
nødopkaldsystem eller en automa-
tisk SOS-enhed med automatisk 
aktiveringsfunktion, som anvender 
det nationale automatiske informa-

tionssystem eller det direkte natio-
nale alarmnummer afhængig af det 
land, hvor systemet anvendes. 
Sælgere, producenter og importø-
rer af bilen påtager sig intet ansvar 
for fejl i det automatiske nødop-
kaldssystem eller den automatiske 
SOS-enhed, hvis disse fejl skyldes 
mangler hos operatøren af det nati-
onale alarmopkaldssystem, infra-
strukturen til det nationale alarmop-
kaldssystem, operatøren af tele-
kommunikationsnettet, kundens 
forkerte brug af det automatiske 
nødopkaldssystem eller den auto-
matiske SOS-enhed eller andre 
faktorer, der ikke er under sælge-
rens, producenten eller importø-
rens kontrol. I henhold til gældende 
lovgivning kan hverken det automa-
tiske nødopkaldssystem eller den 
automatiske SOS-enhed deaktive-
res.

Du må kun trykke på SOS-knappen 
i en nødsituation.

Nødopkaldet opretter forbindelse til 
et offentligt alarmnummer.

Dette afhænger af faktorer som det 
specifikke mobilnet og nationale 
regler.

Nødopkaldet foretages via bilens 
integrerede SIM-kort og kan ikke 
kobles fra.

Af tekniske grunde er det muligvis 
ikke muligt at foretage nødopkald 
under meget ugunstige forhold.

Nødopkald 
(gælder for Rusland)

Lovpligtigt nødopkald

Princip

Generelt
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 Standbytilstanden skal være slå-
et til.

 Nødopkaldssystemet skal funge-
re.

Under visse omstændigheder, fx 
hvis airbaggene udløses, kan et 
automatisk nødopkald blive foreta-
get umiddelbart efter en ulykke af 
tilstrækkelig alvorlig grad. Et auto-
matisk nødopkald påvirkes ikke af 
tryk på SOS-knappen.

Hvis et nødopkald udløses, slås ly-
den fra andre signaltoner og lydkil-
der, fx parkeringssensorer.

1 Tryk på klappen på afdæknin-
gen.

2 Hold SOS-knappen inde, til 
LED-dioden i knapområdet lyser 
grønt.

 LED-dioden lyser grønt, når 
nødopkaldet er aktiveret.

Hvis en anmodning om annullering vi-
ses på betjeningsskærmen, kan nødop-
kaldet blive annulleret.

Hvis situationen tillader det, skal du 
vente i bilen, indtil der er oprettet stem-
mekontakt.

 LED-dioden blinker grønt, når 
der er oprettet forbindelse til 
alarmnummeret.

Ved et nødopkald sendes data til den 
offentlige alarmcentral for at bestemme, 
hvilke redningstiltag, der er påkrævet. 
Dataene kan fx omfatte bilens aktuelle 
position, hvis den kan bestemmes.

Selvom du ikke længere kan høre 
alarmcentralen i højttalerne, kan alarm-
centralen muligvis stadigvæk høre din 
stemme.

Alarmcentralen afslutter nødopkal-
det.

Når køreklar tilstand er slået til, ly-
ser LED-dioden i nødopkaldsknap-
pen i ca. 2 sekunder for at angive, 
at nødopkaldssystemet er klar til 
brug.

n Generelt

Det kan kontrolleres, om nødop-
kaldssystemets er i driftsklar til-

Oversigt

SOS-knap

Driftsbetingelser

Automatisk udløsning

Manuel udløsning

Driftsklar tilstand

Kontrol af driftsklar tilstand
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stand. Under kontrollen må andre 
funktioner ikke aktiveres. Hvis det 
er relevant, skal andre anvisninger 
vedrørende denne procedure, som 
modtages via højttalerne, også føl-
ges.

Funktionerne i Toyota Supra Con-
nect er muligvis ikke tilgængelige i 
en specifik periode efter kontrollen.

n Krav

 Bilen skal stå stille i mindst 1 mi-
nut.

 Standbytilstanden skal være slå-
et til.

 Der er ingen aktive tjenester.

 Nærlyset er slukket på kontak-
ten.

n Brug af lyskontakten

Kontrollér, at nærlyset ikke er 
tændt, fx via automatisk styring af 
kørelys. Kontrollen skal derfor udfø-
res, når der er tilstrækkeligt lyst i 
omgivelserne.

1 Lyskontakt, drej fra indstilling

2 Tryk på SOS-knappen. Syste-
mets dele, fx mikrofonen, kon-
trolleres i en bestemt rækkeføl-
ge.

 LED-dioden i SOS-knappen ly-
ser kortvarigt, systemet fungerer.

 LED-dioden i SOS-knappen blin-
ker, systemkontrollen blev ikke 
udført. Kontrollér den driftsklare 
tilstand igen under andre forhold.

Hvis nødopkald ikke fungerer efter 
en ny systemtest, skal du få bilen 

efterset hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk.

n Via Toyota Supra Command

1 "My vehicle" (Bil)

2  Tryk på knappen.

3 "Emergency call test" (Test af 
nødopkald)

4 "Start emergency call test" (Start 
test af nødopkald)

5 "Start system test" (Start sy-
stemtest)

Selvtesten af systemet er startet. 
Følg instruktionerne på betjenings-
skærmen.

Hvis systemkontrollen ikke er gen-
nemført, skal den driftsklare tilstand 
kontrolleres igen under andre for-
hold.

Hvis nødopkald ikke fungerer efter 
en ny systemtest, skal du få bilen 
efterset hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk.

Nødopkaldsfunktionen kan være 
blokeret.

LED-dioden i området ved nødop-
kaldsknappen lyser i ca. 30 sekun-
der. Der vises en meddelelse fra bi-
len.

Den skal efterses hos en autorise-
ret Toyota-forhandler/-reparatør el-
ler andre kvalificerede fagfolk.

Fejl
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*: Hvis monteret

Brandslukkeren kan bruges til at 
slukke en bilbrand.

Afhængig af bilens udstyr og lande-
versionen er bilen muligvis udsty-
ret med en brandslukker.

Åbn sikringsstroppens spænder.

Brandslukkeren skal bruges som 
angivet i producentens anvisninger 
på brandslukkeren og de medføl-
gende informationer.

1 Sæt brandslukkeren i holderen

2 Luk spænderne.

Få brandslukkeren efterset hvert 2. 
år hos en autoriseret Toyota-for-
handler/-reparatør eller andre kvali-
ficerede fagfolk.

Bemærk datoen for næste service 
på brandslukkeren.

Brandslukker*

Princip

Generelt

Oversigt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Forkert brug af brandslukkeren kan 
medføre personskade. Der er risiko 
for personskade. Bemærk nedenstå-
ende oplysninger ved brug af 
brandslukkeren:

lBrandslukningsmidlet må ikke ind-
åndes. Hvis brandslukningsmidlet 
indåndes, skal personen flyttes ud i 
frisk luft. Hvis personen oplever 
vejrtrækningsbesvær, skal der 
straks søges læge.

lBrandslukningsmidlet må ikke kom-
me i kontakt med huden. Langvarig 
kontakt med brandslukningsmidlet 
kan medføre udtørring af huden.

lBrandslukningsmidlet må ikke kom-
me i kontakt med øjnene. Ved kon-
takt med øjnene skal de straks skyl-
les med rigelige mængder vand. 
Ved langvarigt ubehag skal der sø-
ges læge.

Udtagning af brandslukkeren

Brug af brandslukkeren

Opbevaring af brandslukke-
ren

Vedligeholdelse og fyldning
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Efter brug skal brandslukkeren ud-
skiftes eller fyldes op.

Hvis bilens batteri er afladet, kan 
motoren startes ved hjælp af batte-
riet i en anden bil og to startkabler. 
Brug kun startkabler med fuldt iso-
lerede klemmer.

1 Kontrollér, at batteriet i den an-
den bil er et 12-voltsbatteri. Op-

lysninger om spænding er angi-
vet på batteriet.

2 Stands motoren i starthjælpsbi-
len.

3 Slå alle strømforbrugende enhe-
der fra i begge biler.

Starthjælpsforbindelsen i motor-
rummet fungerer som batteriets 
pluspol.

En særlig forbindelse på karosseri-
et fungerer som batteriets minuspol 
i motorrummet.

Yderligere oplysninger:

Oversigt over motorrummet, se 
side 320.

Åbn dækslet til batteriets pluspol.

Før du går i gang, skal du slukke for 
alle unødvendige strømforbrugen-
de enheder, fx radioen, i begge bi-
ler.

1 Åbn dækslet på starthjælpsfor-
bindelsen.

2 Sæt en terminalklemme på det 
positive/+ startkabel på batteri-
ets pluspol eller den tilsvarende 
starthjælpsforbindelse på start-
hjælpsbilen.

Starthjælp

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Der er risiko for elektrisk stød ved be-
røring af strømførende dele. Der er ri-
siko for personskade eller dødsfald. 
Rør ikke ved dele, der kan være 
strømførende.

ADVARSEL

Hvis startkablerne tilsluttes i forkert 
rækkefølge, kan der dannes gnister. 
Der er risiko for personskade. Den 
korrekte tilslutningsrækkefølge skal 
overholdes.

BEMÆRK

Hvis der er kontakt mellem karosseri-
erne på de to biler, kan der ske kort-
slutning under starthjælpen. Der er ri-
siko for tingsskade. Kontrollér, at der 
ikke er kontakt mellem karosserierne.

Klargøring

Tilslutning til starthjælp

Tilslutning af kablerne
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3 Sæt den anden terminalklem-
me på batteriets pluspol eller 
den tilsvarende starthjælpsfor-
bindelse på den bil, der skal 
startes.

4 Sæt en terminalklemme på det 
negative/– startkabel på batteri-
ets minuspol eller den tilsvaren-
de motor- eller stelforbindelse 
på starthjælpsbilen.

5 Sæt den anden terminalklem-
me på batteriets minuspol eller 
den tilsvarende motor- eller stel-
forbindelse på den bil, der skal 
startes.

Brug ikke sprayprodukter, der sæl-
ges som starthjælpsmidler.

1 Start starthjælpsbilens motor, og 
lad den køre i nogle minutter 
med let forhøjet omdrejningstal.

2 Start motoren på den bil, der 
skal startes, på normal vis.

Hvis det første forsøg på at starte moto-
ren ikke lykkes, skal du vente nogle mi-
nutter, til det afladede batteri er ladet 
lidt op.

3 Lad begge motorer køre i nogle 
minutter.

4 Kobl startkablerne fra i omvendt 
rækkefølge af tilslutningsrække-
følgen.

Kontrollér batteriet, og få det even-
tuelt opladet.

Bilen må ikke bugseres.
Start af motoren

Trækstart og bugsering

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

På grund af begrænsninger i syste-
met fungerer de enkelte funktioner 
muligvis ikke korrekt, hvis bilen skal 
trækkes i gang/bugseres, når Toyota 
Supra Safety-systemer er aktiveret. 
Der er risiko for ulykker. Slå Toyota 
Supra Safety-systemerne fra, før bi-
len trækkes i gang/bugseres.

Transport af bilen

Generelt

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

BEMÆRK

Hvis bilen bugseres med én aksel løf-
tet, kan bilen tage skade. Der er risiko 
for tingsskade. Bilen må kun transpor-
teres på et lad.

BEMÆRK

Bilen kan blive beskadiget under løft 
og fastgørelse.

Der er risiko for tingsskade.

lLøft bilen ved hjælp af egnet udstyr.

lBilen må ikke løftes eller fastgøres i 
trækøjet eller i karosseriets eller af-
fjedringens dele.
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En havareret bil kan fjernes fra et 
farligt område ved at skubbe den et 
kort stykke.

Bilen trilles eller skubbes som be-
skrevet på side 156.

Bilen må kun transporteres på et lad.

Tænd havariblinket i henhold til de 
lokale regler.

Hvis det elektriske system i den bil, 
der skal bugseres, ikke virker, skal 
bilen markeres for andre trafikanter, 
fx ved at placere advarselstrekan-
ten i bagruden.

Trækøjet skal sidde i samme side 
på de to biler.

Hvis det ikke kan undgås at monte-
re trækstangen i en vinkel, skal 
man være opmærksom på følgen-
de:

 Trækstangens afstand kan være 
begrænset, når der drejes om 
hjørner.

 Trækstangen genererer side-
kræfter, hvis den monteres i en 
vinkel.

Bemærk følgende, hvis der anven-
des træktov:
• Brug nylontov eller nylonstrop-

per, som gør det muligt at bugse-
re bilen i en jævn bevægelse.

Skubning af bilen

Bugseringsvogn

Bugsering af andre biler

Generelt

Bemærkninger vedrørende 
sikkerhed

ADVARSEL

Hvis bruttovægten på den bil, der ud-
fører bugseringen, er mindre end 
bruttovægten af den bil, der skal bug-
seres, kan trækøjet trækkes af, eller 
man kan miste herredømmet over bi-
len. Der er risiko for ulykker. Sørg for, 
at bruttovægten på den bil, der foreta-
ger bugseringen, er større end brutto-
vægten på den bil, der skal bugseres.

BEMÆRK

Hvis trækstangen eller træktovet ikke 
er fastgjort korrekt, kan andre dele af 
bilen blive beskadiget. Der er risiko 
for tingsskade. Sæt trækstangen el-
ler træktovet korrekt fast i trækøjet.

Trækstang

Træktov
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• Fastgør træktovet, så det ikke er 
snoet.

• Kontrollér trækøjet og træktovets 
fastgørelse med jævne mellem-
rum.

• Bugsering må højst udføres med 
en hastighed på 50 km/t.

• Bugsering må højst udføres over 
en afstand på 5 km.

• Kontrollér, at træktovet er stramt, 
når den bugserende bil begynder 
at køre.

Det aftagelige trækøje skal altid lig-
ge i bilen.

Trækøjet kan skrues fast på bilens 
forende eller bagende.

Trækøjet ligger i bilens værktøjs-
sæt, se side 341.

 Brug kun det trækøje, der følger 
med bilen, og sørg for, at det er 
skruet helt ind og strammet til.

 Trækøjet må kun bruges til bug-
sering på veje med fast belæg-
ning.

 Undgå tværgående belastning af 
trækøjet. Bilen må fx ikke løftes i 
trækøjet.

 Kontrollér trækøjets fæste med 
jævne mellemrum.

Tryk på markeringen på dækslets 
kant for at trykke det ud.

Dæksler, der har en åbning i stedet 
for en markering, skal trækkes ud 
ved at holde i åbningen.

Du må ikke forsøge at trække bilen 
i gang.

Bilen skal om nødvendigt startes 
ved hjælp af starthjælp, se side 
362.

Årsagen til startproblemerne skal 
afhjælpes hos en autoriseret 
Toyota-forhandler/-reparatør eller 
andre kvalificerede fagfolk.

Trækøje

Generelt

Bemærkning vedrørende 
sikkerhed

BEMÆRK

Hvis trækøjet ikke bruges efter hen-
sigten, kan bilen eller trækøjet blive 
beskadiget. Der er risiko for tingsska-
de. Læs noterne om brug af trækøjet.

Gevind til trækøje

Trækstart
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Dette kapitel indeholder beskrivel-
ser af alt standardudstyr, landespe-
cifikt udstyr og specialudstyr, der 
findes til modelserien. Det kan der-
for indeholde beskrivelser af udstyr 
og funktioner, der ikke er monteret i 
din bil, fx på grund af det valgte 
ekstraudstyr eller landespecifikatio-
nerne. Dette gælder også sikker-
hedsrelevante funktioner og syste-
mer. Sørg for, altid at overholde 
gældende relevante love og regler, 
når du bruger de pågældende funk-
tioner og systemer.

Materiale som fx løv skal jævnligt 
fjernes fra området under forruden 
med motorhjelmen løftet.

Vask bilen ofte, især om vinteren. 
Store mængder snavs og vejsalt 
kan beskadige bilen.

 Maksimal temperatur: 60 °C.

 Minimumafstand til sensorer, ka-
meraer, tætninger: 30 cm.

Almindelig 
vedligeholdelse

Bilens udstyr

Vask af bilen

Generelt

Damprensere og 
højtryksrensere

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

BEMÆRK

Ved rengøring med højtryksrenser 
kan for højt tryk eller for høje tempe-
raturer beskadige forskellige kompo-
nenter. Der er risiko for tingsskade. 
Hold tilstrækkelig afstand, og sprøjt 
ikke i længere tid. Følg instruktioner-
ne til højtryksrenseren.

Afstande og temperatur

Vaskehaller

Bemærkninger vedrørende sikker-
hed

BEMÆRK

Hvis der anvendes højtryksbilvask, er 
der risiko for, at der trænger vand ind 
omkring ruderne. Der er risiko for 
tingsskade. Undgå brug af højtryksbil-
vask.

BEMÆRK

Bilen kan beskadiges ved forkert brug 
af automatisk bilvask og vaskehaller. 
Der er risiko for tingsskade. Følg ne-
denstående anvisninger:

lVaskehaller og vaskesystemer med 
bløde tekstilbørster foretrækkes for 
at undgå lakskader.
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n Bemærkning vedrørende sik-
kerhed

n Generelt

I en vaskehal skal bilen kunne rulle 
frit.

Bilen trilles eller skubbes som be-
skrevet på side 156.

I nogle vaskehaller skal du stige ud 
af bilen. Bilen kan ikke låses ude-
fra, når gearvælgeren står på N. 
Hvis du forsøger at låse bilen, lyder 
en signaltone.

Kontrollér, at fjernbetjeningen befin-
der sig inde i bilen.

Aktivér køreklar tilstand, se side 52.

Gnub ikke på våde forlygter, og 
brug ikke slibende eller ætsende 
rengøringsmidler.

Gennemblød snavs som fx insek-
trester med shampoo, og vask det 
af med vand.

Fjern is med en isspray. Brug ikke 
isskraber.

Når bilen er vasket, skal du aktivere 
bremserne kortvarigt for at tørre 
dem, da bremseeffekten ellers kan 
være midlertidigt nedsat. Den var-
me, som genereres under op-
bremsningen, tørrer bremseskiver-
ne og bremseklodserne og beskyt-
ter dem mod korrosion.

Fjern alt snavs fra forruden for at 
undgå nedsat udsyn på grund af 
udtværing og for at reducere støj 
fra vinduesviskerne og slitage på 
viskerbladene.

lUndgå vaskehaller og vaskesyste-
mer med styreskinner med en høj-
de over 10 cm for at undgå skader 
på karosseriet.

lBemærk styreskinnens maksimale 
dækbredde for at undgå skader på 
dæk og fælge.

lVip sidespejlene ind, så de ikke be-
skadiges.

lDeaktivér vinduesviskere og regn-
sensor (hvis monteret) for at undgå 
skader på viskersystemet.

Indkørsel i vaskehal

BEMÆRK

Gearposition P aktiveres automatisk, 
når standbytilstand slås fra. Der er ri-
siko for tingsskade. Standbytilstanden 
må ikke slås fra i en vaskehal.

Forlad vaskehallen

Forlygter

Efter vask af bilen
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Regelmæssig pleje øger trafiksik-
kerheden og bevarer bilens værdi. 
Miljøpåvirkninger i områder med 
kraftig forurening eller naturlige for-
ureningsstoffer som fx harpiks eller 
pollen kan påvirke bilens lak. Der 
skal tages højde for disse faktorer, 
når det vurderes, hvor ofte og hvor 
grundigt bilen skal plejes.

Fjern straks ætsende stoffer som fx 
spildt brændstof, olie, smørefedt el-
ler fugleekskrementer for at forhin-
dre skader på og misfarvning af lak-
ken.

Gør som beskrevet herunder for at 
beskytte bilen.

 Arbejd oppefra og nedefter, og 
brug rigeligt med vand på karos-
seriet, i hjulkasserne og under bi-
len for at fjerne snavs og støv.

 Vask karosseriet med en børste.

 Benyt et neutralt vaskemiddel til 
pletter, der er svære at fjerne, og 
skyl grundigt med vand.

 Tør alt vand af.

 Brug aldrig voks eller slibende 
midler.

Pleje af bilen

Plejeprodukter

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Rengøringsmidler kan indeholde farli-
ge stoffer eller være sundhedsfarlige. 
Der er risiko for personskade. Åbn 
døre og ruder under rengøring af ka-
binen. Brug kun produkter, der er be-
regnet til rengøring af bilens kabine. 
Læs anvisningerne på emballagen.

Bilens lak

Generelt

Mat lak

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

ADVARSEL

Ved forkert udført arbejde på bilens 
lak er der risiko for fejl i radarsenso-
rerne, hvilket kan medføre en sikker-
hedsrisiko. Der er risiko for ulykker el-
ler tingsskade. På biler med radar-
sensorer skal lakarbejde eller -repara-
tioner på kofangerne altid udføres hos 
en autoriseret Toyota-forhandler/-re-
paratør eller andre kvalificerede fag-
folk.

BEMÆRK

n Sådan undgår du nedbrydning af 
lakken og korrosion på karrosse-
ri og komponenter (alufælge 
osv.)

Følg nedenstående sikkerhedsforan-
staltninger:

lVask bilen hurtigst muligt i følgende 
tilfælde:

• Efter kørsel i nærheden af kysten

• Efter kørsel på saltede veje

• Hvis der er kommet kultjære eller 
saft fra træer på lakken
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Fjern jævnligt støv fra læderet med 
en klud eller en støvsuger.

Hvis støv og snavs ikke fjernes, ar-
bejder det sig ned i porer og folder, 
hvor det forårsager betydelige sli-
beskader og får læderet til at mørne 
før tiden.

Læderet kan beskyttes mod mis-
farvninger fra fx tøj ved at rengøre 
og pleje det ca. hver anden måned.

Læder i lyse farver skal rengøres 
oftere, da det hurtigere bliver snav-
set.

Brug læderrens for at undgå, at 
snavs og fedt angriber læderets be-
skyttende overflade.

Indtrækket skal rengøres jævnligt 
med en støvsuger.

Ved kraftig tilsmudsning, fx pletter 
fra drikkevarer, bruges en blød 
svamp eller en fnugfri mikrofiber-
klud og et egnet rengøringsmiddel 
beregnet til kabinen.

Rengør indtrækket op til sømmene 
med store, fejende bevægelser. 
Undgå at gnubbe hårdt.

Når fælgene rengøres, mens de 
sidder på bilen, må du kun bruge et 
neutralt fælgrensemiddel med en 
pH-værdi mellem 5 og 9. Brug ikke 

• Hvis der er døde insekter og insek-
tekskrementer eller fugleklatter på 
lakken

• Efter kørsel i områder, der er forure-
net med sod, olierøg, minestøv, 
jernstøv eller kemiske stoffer

• Hvis bilen er meget tilsmudset med 
støv eller mudder

• Hvis der er kommet væsker såsom 
benzen og brændstof på lakken

lReparér stenslag eller ridser i lak-
ken så hurtigt som muligt.

lForebyg korrosion på fælgene ved 
at fjerne snavs og opbevare fælge-
ne et sted med lav luftfugtighed.

På biler med mat lak skal der også ta-
ges højde for følgende:

lHvis der spildes noget på lakken, 
skal det tørres af hurtigst muligt. 
Hvis spildt sprinklervæske eller al-
kaliske væsker ikke fjernes, kan 
lakken på det berørte sted blive på-
virket, så der kommer pletter i lak-
ken.

lBilen må ikke voksbehandles eller 
behandles med overflademidler. 
Det kan forandre karosseriets over-
fladestruktur eller give uregelmæs-
sigheder i lakken.

Pleje af læder

Pleje af tekstilindtræk

Generelt

Bemærkning vedrørende sikker-
hed

BEMÆRK

Åbne velcrobånd på tøj kan beskadi-
ge sædeindtrækket. Der er risiko for 
tingsskade. Sørg for, at eventuelle 
velcrobånd på tøj er lukket.

Pleje af særlige dele

Alufælge
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slibende rengøringsmidler eller 
damprensere med en temperatur 
over 60 °C. Producentens anvisnin-
ger skal følges.

Ætsende, sure eller basiske rengø-
ringsmidler kan ødelægge det be-
skyttende lag på tilgrænsende dele 
som fx bremseskiver.

Efter rengøringen skal bremserne 
aktiveres kortvarigt for at tørre dem. 
Den varme, som genereres under 
opbremsningen, tørrer bremseski-
verne og bremseklodserne og be-
skytter dem mod korrosion.

Rengør omhyggeligt dele som kø-
lergrill og dørhåndtag med rigeligt 
vand, eventuelt tilsat bilshampoo, 
især hvis bilen har været udsat for 
vejsalt.

Overfladen på gummidele kan 
være forurenet eller miste sin glans 
på grund af miljøpåvirkninger. Brug 
kun vand og egnede plejeprodukter 
til rengøring.

Gummidele, der udsættes for kraf-
tig slitage, skal behandles regel-
mæssigt med gummiplejeproduk-
ter. Brug ikke silikonebaserede pro-
dukter til pleje af gummitætninger, 
da de kan beskadiges og begynde 
at støje.

Rengør med en mikrofiberklud.

Fugt eventuelt kluden let med vand.

Tagbeklædningen må ikke gøres 
våd.

Snavs på selestropperne kan påvir-
ke spolernes funktion og udgør en 
sikkerhedsrisiko.

Selestropperne må kun rengøres 
med en mild sæbeopløsning, mens 
de er monteret i bilen.

Sikkerhedsselerne må først rulles 
op, når de er tørre.

Kromlignende flader

Gummidele

Plastdele

BEMÆRK

Rengøringsmidler, der indeholder al-
kohol eller opløsningsmidler, fx 
nitro-fortynder, koldrengøringsmid-
del, brændstof og lignende, kan be-
skadige plastdele. Der er risiko for 
tingsskade. Rengør med en mikrofi-
berklud. Fugt eventuelt kluden let 
med vand.

Sikkerhedsseler

ADVARSEL

Kemiske rengøringsmidler kan forår-
sage uoprettelig skade på sikkerheds-
selernes tekstilmateriale. Sikkerheds-
selernes beskyttende funktion går 
tabt. Der er risiko for personskade el-
ler dødsfald. Brug kun en mild sæbe-
opløsning til rengøring af sikkerheds-
selerne.
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Gulvmåtterne kan tages ud af bilen, 
så kabinen kan rengøres mere 
grundigt.

I tilfælde af kraftig tilsmudsning skal 
gulvtæpperne rengøres med en mi-
krofiberklud og vand eller tekstilren-
semiddel. Gnub frem og tilbage i 
køreretningen for at undgå, at tæp-
pet filtrer.

Rengør sensorerne eller kameralin-
serne med en klud fugtet med en lil-
le mængde glasrens.

Rengør dem med en ren, antista-
tisk mikrofiberklud.

Rengør forrudedisplayets beskyttel-
sesglas, se side 182, med en mi-
krofiberklud og almindeligt opva-
skemiddel.

Der skal træffes særlige forholds-
regler, hvis bilen ikke skal bruges i 
mere end tre måneder. Du kan få 
flere oplysninger hos en autorise-
ret Toyota-forhandler/-reparatør el-
ler andre kvalificerede fagfolk.

Tæpper og gulvmåtter

ADVARSEL

Objekter i fodrummet i førersiden kan 
begrænse pedalernes bevægelse el-
ler blokere en pedal, der trædes ned. 
Der er risiko for ulykker. Genstande i 
bilen skal opbevares sikkert, så de 
ikke kan bevæge sig ind i førerens 
fodrum. Brug kun gulvmåtter, der er 
egnede til bilen, og som kan fastgøres 
til gulvet. Brug ikke løse gulvmåtter, 
og læg ikke flere gulvmåtter oven på 
hinanden. Kontrollér, at der er til-
strækkelig plads til pedalerne. Sørg 
for, at gulvmåtterne fastgøres sikkert, 
når de har været taget ud, fx i forbin-
delse med rengøring.

Sensorer/kameralinser

Display, skærme og forrudedis-
playets beskyttelsesglas

BEMÆRK

Kemiske rengøringsmidler, fugt og 
væsker af enhver art kan beskadige 
display og skærme. Der er risiko for 
tingsskade. Rengør dem med en ren, 
antistatisk mikrofiberklud.

BEMÆRK

Overfladen på displayene kan beska-
diges ved forkert rengøring. Der er ri-
siko for tingsskade. Undgå at trykke 
hårdt, og brug ikke slibende materia-
ler.

Opmagasinering af bilen
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6-1.REFERENCE

Dette kapitel indeholder beskrivelser 
af alt standardudstyr, landespecifikt 
udstyr og specialudstyr, der findes til 
modelserien. Det kan derfor indehol-
de beskrivelser af udstyr og funktio-
ner, der ikke er monteret i din bil, fx 
på grund af det valgte ekstraudstyr 
eller landespecifikationerne. Dette 
gælder også sikkerhedsrelevante 
funktioner og systemer. Sørg for, altid 
at overholde gældende relevante 
love og regler, når du bruger de på-
gældende funktioner og systemer.

De tekniske data og specifikationer-
ne i instruktionsbogen er reference-
værdier. De bilspecifikke data kan 
afvige fra disse, fx på grund af det 
valgte specialudstyr, landevarian-
ter eller landespecifikke målemeto-
der. Den nærmere værdier kan ses 
i tilladelsesdokumentationen og på 
bilens mærkeplader og kan fås hos 
en autoriseret Toyota-forhand-
ler/-reparatør eller andre kvalifice-
rede fagfolk.

Oplysningerne i bilens dokumenta-
tion har altid forrang over oplysnin-
gerne i denne instruktionsbog.

Dimensionerne kan variere afhængig af modelversion, bilens udstyr eller 
den landespecifikke målemetode.

I den angivne højde er ikke taget højde for tilbehør som tagantenne, tagræl-
inger eller spoiler. Højden kan afvige, eksempelvis på grund af det valgte 
specialudstyr, dæk, last og affjedringens design.

Tekniske data

Bilens udstyr

Generelt

Dimensioner

Bredde med spejle mm 2.026

Bredde uden spejle mm 1.854

Højde mm

SZ-modeller 1.292

SZ-R-model-
ler

1.299*1

1.292*3

RZ-modeller

1.299*4

1.294*5, 6

1.299*5, 7

Længde mm 4.379

Hjulafstand mm 2.470

Diameter for mindste venderadius m 11,0
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*1: Undtagen Malaysia, Sydafrika, Singapore, GCC-landene*2, Jordan, Hong Kong, 
Macau og Taiwan

*2: Saudi-Arabien, Sultanatet Oman, Bahrain, Forenede Arabiske Emirater, Qatar, 
Kuwait

*3: Gælder for Malaysia, Sydafrika, Singapore, GCC-landene*2, Jordan, Hong Kong, 
Macau og Taiwan

*4: Model DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW
*5: Model DB01L-ZULW, DB02R-ZURW
*6: Gælder for Mexico og Thailand
*7: Undtagen Mexico og Thailand

Vægt

SZ-modeller

Køreklar vægt, med 75 kg, tanken 90 % 
fuld, intet ekstraudstyr

kg 1.465

Tilladt bruttovægt kg 1.690

Nyttelast kg 300

Lastgrænse for foraksel kg 825

Lastgrænse for bagaksel kg 905

SZ-R-modeller

Køreklar vægt, med 75 kg, tanken 90 % 
fuld, intet ekstraudstyr

kg 1.470

Tilladt bruttovægt kg 1.710

Nyttelast kg 315

Lastgrænse for foraksel kg 825

Lastgrænse for bagaksel kg 910

Model RZ (DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW)

Køreklar vægt, med 75 kg, tanken 90 % 
fuld, intet ekstraudstyr

kg 1.570

Tilladt bruttovægt kg 1.815

Nyttelast kg 320
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Se yderligere oplysninger om brændstofkvalitet på side 322.

Lastgrænse for foraksel kg 865

Lastgrænse for bagaksel kg 960

Model RZ (DB01L-ZULW, DB02R-ZURW)

Køreklar vægt, med 75 kg, tanken 90 % 
fuld, intet ekstraudstyr

kg 1.580

Tilladt bruttovægt kg 1.815

Nyttelast kg 310

Lastgrænse for foraksel kg 865

Lastgrænse for bagaksel kg 960

Tankkapacitet

Brændstoftank, ca. Liter 52,0

Model RZ (DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW)
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Motor

SZ-modeller

Model B48B20B

Cylindre 4

Ventiler pr. cyl. 4

Slaglængde mm 94,6

Boring mm 82

Slagvolumen cm³ 1.998

Bilens maksimale hastighed km/t 242

Maks. drejningsmoment
320 N·m/
1.450 - 4.200 o/min.

Maks. effekt
145 kW/
4.500 o/min.

SZ-R-modeller

Model B48B20B

Cylindre 4

Ventiler pr. cyl. 4

Slaglængde mm 94,6

Boring mm 82

Slagvolumen cm³ 1.998

Bilens maksimale hastighed km/t 250

Maks. drejningsmoment
400 N·m/
1.550 - 4.400 o/min.

Maks. effekt
190 kW/
5.000 o/min.

Model RZ (DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW)

Model B58B30C

Cylindre 6

Ventiler pr. cyl. 4

Slaglængde mm 94,6

Boring mm 82

OM99X49DK.book  Page 377  Tuesday, July 14, 2020  8:43 AM



378

Instruktionsbog til Supra

6-1. REFERENCE

 Type A

*: Jo tættere klassificeringen er på "1", jo højere er ydelsen.

Slagvolumen cm³ 2.998

Bilens maksimale hastighed km/t 250

Maks. drejningsmoment
500 N·m/
1.600 - 4.500 o/min.

Maks. effekt
250 kW/
5.000 o/min.

Model RZ (DB01L-ZULW, DB02R-ZURW)

Model B58B30B

Cylindre 6

Ventiler pr. cyl. 4

Slaglængde mm 94,6

Boring mm 82

Slagvolumen cm³ 2.998

Bilens maksimale hastighed km/t 250

Maks. drejningsmoment
500 N·m/
1.800 - 5.000 o/min.

Maks. effekt
285 kW/
5.800 o/min.

Dæk og hjul (gælder for Korea)

Dækproducent Michelin

Dækrullemodstand 

(5 niveauer)*
5 5

Vejgreb i vådt føre 

(5 niveauer)*
2 2

Dækstørrelse 255/40 ZR18 95Y 275/40 ZR18 99Y

Model RZ (DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW)
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 Type B

*: Jo tættere klassificeringen er på "1", jo højere er ydelsen.

Se yderligere oplysninger om motoroliekvalitet på side 326.

 Biler uden LSD (limited-slip-differentiale)

 Biler med LSD (limited-slip-differentiale)

Dækproducent Michelin

Dækrullemodstand 

(5 niveauer)*
5 5

Vejgreb i vådt føre 

(5 niveauer)*
2 2

Dækstørrelse 255/35 ZR19 96Y XL 275/35 ZR19 100Y XL

Motorolie

Benzinmotor

Toyota Genuine Motor Oil SN 0W-20 C5 for GR Toyota Supra

Kølesystem

Kølervæsketype "Antifreeze and Corrosion Inhibitor Frostox HT-12"

Automatisk transmission

Væsketype Automatic Gearbox Oil ATF 3+

Differentiale

Olietype og -viskositet Hypoid Axle Oil G3

Olietype og -viskositet Hypoid Axle Oil G4

Bremser

Olietype Brake Fluid DOT 4, Low Viscosity
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Følgende noter gælder alle radio-
baserede komponenter i bilen og 
bilens integrerede informationssy-
stemer og kommunikationsenhe-
der:

Bilens radiobaserede komponenter 
er i henhold til basiskravene og de 
relevante bestemmelser i direktiv 
2014/53/EU. Du kan få flere oplys-
ninger hos en autoriseret Toyo-
ta-forhandler/-reparatør eller andre 
kvalificerede fagfolk.

Certificering

Oplysninger

Alarmsystem
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Antenne og forstærker
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Body Domain Controller
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Delebilsmodul
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Hovedenhed
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NFC-læser
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A

A/C-knap, se Kølefunktion...........263
ABS, blokeringsfrit 

bremsesystem ............................229
ACC, se Dynamisk fartpilot 

med radar....................................238
Accelerationsassistance, 

se Startkontrol............................159
Adaptiv bremseassistance ..........229
Adaptiv variabel affjedring ..........260
Adaptiv variabel affjedring, 

adaptiv.........................................260
Additiver, motoroliekvaliteter ......326
Advarsel og indikatorlamper, 

se Meddelelser fra bilen ............163
Advarsel om frontal kollision 

med bremsefunktion 
i byzone.......................................208

Advarsel om krydsende trafik .....258
Advarsel om påkørsel bagfra, 

se Forebyggelse af påkørsel 
bagfra ..........................................225

Advarsel om vejbaneskift ............217
Advarsel om vejkryds, se 

Pre-collision-system ..................208
Advarselsfunktion for træthed....227
Advarselslampe for fladt dæk, 

TPM..............................................309
Advarselslampe i sidespejl, se 

RCTA-funktion (advarsel om 
krydsende trafik bag bilen) .......258

Advarselsmeddelelser, 
se Meddelelser fra bilen ............163

Advarselstrekant ..........................354
Affjedringens indstilling, 

se Sport-kontakt.........................160
Afgangstidspunkt, ekstra 

varme...........................................268
Afgangstidspunkt, uafhængig 

ventilation ...................................268
Afstandsadvarsel, 

se Parkeringssensorer ..............249
Airbags ..........................................193

Airbags, indikator/
advarselslampe ..........................195

Aircondition...................................262
Akselafstand, bil ...........................374
Akseltryk, vægt.............................375
Aktiv beskyttelse, se Toyota 

Supra Safety ...............................206
Aktiv fodgængerbeskyttelse........204
Aktiv motorhjelm, se Aktiv 

fodgængerbeskyttelse ...............204
Aktivering af forsinket 

slukning af forlygterne.................89
Aktivering, airbags .......................203
Aktivt kulfilter................................266
Akvaplaning ..................................285
Alarm, falsk ...................................101
Alarmsystem ...................................99
Alufælge, pleje ..............................369
Anbefalede dækmærker...............298
Anbefalede pauser, se Kontrol 

af førerens opmærksomhed......227
Anbefalet brændstof.....................322
Anhængertræk, bakkamera .........256
Antihjulspin...................................231
Antiudskridningssystem VSC .....230
Antiudskridningssystemer ..........229
Apple CarPlay, tilslutning 

i bilen .............................................82
Arbejde i motorrummet ................321
AUTO-program, automatisk 

aircondition.................................264
Automatisk aircondition...............262
Automatisk betjening 

af kørelys.....................................185
Automatisk blændingskontrol, 

se Automatisk fjernlys ...............188
Automatisk fartpilot, se 

Dynamisk fartpilot med radar....238
Automatisk fjernlys ......................188
Automatisk låsning.........................99
Automatisk nødopkald .................357
Automatisk oplåsning ....................99
Automatisk start- og 

stopfunktion................................145
Automatisk transmission.............154
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Automatisk transmission, olie ....379
Automatisk transmission, se 

Automatisk transmission ..........154

B

Bagageklap, se 
Bagagerumsklap ..........................96

Bagagerum....................................276
Bagagerum, nødåbning .................97
Bagagerumsklap ............................96
Bagagerumsklap ved hjælp af 

fjernbetjening ...............................89
Bagagerumsklap, nødåbning ........97
Bagklap, se Bagagerumsklap........96
Baglygter, se Pærer og lygter......342
Bakkamera, uden visning 

af omgivelser ..............................255
Baklygte, udskiftning af pærer, 

se Pærer og lygter......................342
Bakspejl, dæmp automatisk........ 114
Banekørsel ....................................287
Barnesæde, montering ................ 119
Barnesæder, se Sikker kørsel 

med børn..................................... 118
Batteri, bil ......................................343
Bemærk .............................................6
Benzin............................................322
Benzinklasse.................................323
Benzinpartikelfilter, se 

Partikelfilter til 
udstødningsgas .........................284

Beskyttelsesfunktion, ruder, 
se Klemmesikring ......................102

Beslag til barnesæder, ISOFIX ....122
Betingelsesbaseret service 

CBS..............................................330
Betjening af kørelys, 

automatisk ..................................185
Betjening via styreenhed...............58
Betjening via touchskærm.............61
Betjeningsmenuer, se Toyota 

Supra Command ..........................53
Betjeningsskærm ...........................56
Betjeningsskærm, indstillinger .....68

Bil, tilkørsel ...................................282
Bilens batteri .................................343
Bilens bekræftelsessignaler ..........99
Bilens lak .......................................368
Bilens position, placering 

af bilen...........................................70
Bilens skærm, se 

Betjeningsskærm .........................56
Bilens status .................................182
Bilens udstyr .....................................7
Bilens værktøjssæt.......................341
Bilnøgle, se Fjernbetjening............86
Bilvask ...........................................366
Blink med fjernlyset......................150
Blinklys, indikatorlampe ..............167
Blinklys, udskiftning af pærer, 

se Pærer og lygter......................342
Blokeringsfrit bremsesystem, 

ABS..............................................229
Bluetooth-forbindelse ....................78
Blændingsbeskyttelse, 

se Solskærm ...............................270
Bortskaffelse af batteriet..............345
Bortskaffelse af det gamle 

batteri ..........................................345
Bortskaffelse, bilens batteri.........345
Bortskaffelse, kølervæske ...........328
Brandslukker.................................361
Bredde, bil .....................................374
Bremseassistance ........................229
Bremseassistance, adaptiv..........229
Bremselygter, se Pærer 

og lygter ......................................342
Bremser, væske ............................379
Bremsesystem ..............................283
Brændstof......................................322
Brændstof, tankkapacitet.............376
Brændstofbesparende kørsel......288
Brændstofdæksel .........................292
Brændstofklap ..............................292
Brændstofkvalitet .........................322
Brændstofmåler ............................168
Brug, korrekt .....................................8
Bugsering......................................363
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Bugsering, se Trækstart og 
bugsering....................................363

Børnenes pladser i bilen.............. 118
Børnesikringssystemer, i-Size ....123
Børnesikringssystemer, 

se Sikker kørsel med børn ........ 118

C

CarPlay, tilslutning i bilen..............82
CBS betingelsesbaseret 

service.........................................330
CC, se Fartpilot .............................235
Centrallås ........................................92
Chassisnummer, 

se Stelnummer .............................23

D

Data, se Sletning af persondata....73
Data, tekniske ...............................374
Databeskyttelse, indstillinger........72
Datahukommelse..............................9
Dato .................................................69
Deaktivering, airbags ...................203
Dele og tilbehør ................................9
Detektor for bevægelse 

i kabinen......................................101
Diagnosestik .................................332
Dieselpartikelfilter, 

se Partikelfilter til 
udstødningsgas .........................284

Differentialeolie ............................379
Dimensioner..................................374
Din sikkerhed....................................8
Display...........................................162
Display, se Betjeningsskærm........56
Display, skærme ...........................371
Drejelys .........................................188
Drift af ventilator, 

se Partikelfilter til 
udstødningsgas .........................284

Driftsprincip for Toyota Supra 
Command......................................53

Dynamisk fartpilot med radar 
og fuldt hastighedsområde .......238

Dyser, se Ventilation.....................266
Dæk

Størrelse.....................................378
Dæk med egenskaber til 

nødkørsel ....................................299
Dæk og hjul ...................................294
Dækalder .......................................297
Dækforsegling, se 

Mobilitetssystem ........................300
Dækindstillinger............................306
Dækmærker, anbefalet .................298
Dækmønster..................................296
Dækmønster, dæk.........................296
Dækreparationssæt, se 

Mobilitetssystem ........................300
Dækskader ....................................297
Dæktryk .........................................294

Vedligeholdelsesdata .................378
Dæktryk, dæk................................294
Dæmpbare sidespejle...................114
Dæmpning af bakspejlet ..............114
Dørrum...........................................275
Dåseholder, se Kopholder ...........275

E

Effektvisning, se 
Sport-visninger...........................181

Egenskaber til nødkørsel, 
dæk ..............................................299

Ekstra kølervæskebeholder, 
kapacitet......................................379

Elektriske rudekontakter..............101
Elektronisk kontrol af 

oliestand......................................324
Elektronisk måling af 

oliestand......................................324
Elektronisk stabilitetsprogram, 

ESP, se VSC ................................230
Elrudekontakter ............................101
Energibesparelse, se Indikator 

for gearstilling ............................170
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Enheder, administration.................83
ESP, elektronisk 

stabilitetsprogram, se VSC .......230

F

Falsk alarm, se Undgå falsk 
alarm............................................101

Fartbegrænser, manuel................233
Fartbegrænserenhed, 

se Manuel fartbegrænser ..........233
Fartpilot med styring af 

afstanden, se Dynamisk 
fartpilot med radar .....................238

Fartpilot uden styring af 
afstanden, se Fartpilot...............235

Fartpilot, aktiv med Stop & Go 
ACC .............................................238

Fartpilot, se Dynamisk fartpilot 
med radar....................................238

Fartpilot, se Fartpilot....................235
Fastgøring af last .........................277
Fastspændingssystemer 

til børn, se Sikker kørsel 
med børn..................................... 118

Favoritknapper, Toyota Supra 
Command......................................64

Fejl, fjernbetjening .........................90
Fejldisplay, se Meddelelser 

fra bilen .......................................163
Fejlmeddelelse, se Meddelelser 

fra bilen .......................................163
Fejlvisninger, se Meddelelser 

fra bilen .......................................163
Filter, se Mikrofilter/aktivt 

kulfilter ........................................266
Fjernbetjening til bilen, 

udskiftning af batteri....................89
Fjernbetjening, ekstra ....................90
Fjernbetjening, fejl .........................90
Fjernbetjening, integreret nøgle....91
Fjernbetjening, mistet ....................90
Fjernbetjening, åbning/lukning .....86
Fjernlys..........................................150
Fladt dæk, fortsat kørsel..............312

Fladt dæk, hjulskift .......................313
Fladt dæk, se 

Overvågningssystem 
for lavt dæktryk ..........................305

Flaskeholder, se Kopholder.........275
Fodbremse ....................................286
Fodgængerbeskyttelse, aktiv ......204
Forebyggelse af påkørsel 

bagfra ..........................................225
Forkromede flader, pleje ..............370
Forlygteglas ..................................342
Forlygter, pleje ..............................367
Forlygter, se Pærer og lygter.......342
Forlygtevaskersystem, 

se Viskersystem .........................151
Forrudedisplay..............................182
Forrudedisplay, pleje....................371
Forrudedisplay, se 

Hukommelsesfunktion...............115
Forrudedisplay, 

standardvisning..........................183
Forrudevaskerens dyser ..............153
Forrudevaskersystem, se 

Viskersystem ..............................151
Forsegling, se 

Mobilitetssystem ........................300
Forsinket slukning af 

forlygterne...................................187
Forsædeairbags, deaktivering/akti-

vering...........................................203
Forsædeairbags, 

indikatorlampe............................204
Forsæder .......................................104
Fortsat kørsel med fladt dæk.......312
Frontairbags..................................194
Fugt i forlygterne, se 

Forlygteglas ................................342
Funktion til automatisk 

parkering, sidespejl....................114
Funktionen Auto Start Stop .........145
Fælge

Størrelse.....................................378
Fælgrens, alufælge.......................369
Førerassistance, se Toyota 

Supra Safety ...............................206
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Førerhjælp, se Toyota Supra 
Safety ..........................................206

Førerprofiler ....................................74

G

Garanti ...............................................8
Gardinairbag .................................194
Gearkasse, se Automatisk 

transmission...............................154
Gearlamper, 

omdrejningstæller......................168
Gearskift, Automatic 

transmission...............................154
Gearskiftknapper på rattet...........154
Gearstillingsindikator ..................170
Gearvælger, Automatisk 

transmission...............................154
Genanvendelse, genbrug.............333
Genbrug ........................................333
Generelle indstillinger....................68
Generelle 

kørselsinformationer .................283
Go-funktion ...................................238
Go-funktion ACC ..........................238
GPS-position, bilens position .......70
Grænse for akseltryk ...................375
Gulvmåtter, pleje ..........................371
Gulvtæppe, pleje ..........................371
Gummidele, pleje..........................370

H

Handskerum..................................275
Hastighedsgrænse, visning, 

se Oplysninger om 
hastighedsgrænse .....................173

Havari, hjælp.................................354
Havari, se Vejhjælp.......................354
Havariblink ....................................354
Helårsdæk, se Vinterdæk.............298
Hjul og dæk...................................294
Hjulskift .........................................313
Hjælp til fartbegrænsning............247

Hjælp til start af kørsel, se 
Hjælp til start på bakke 
(HAC) ...........................................230

Hjælp til start på bakke (HAC) .....230
Hjælp til start på bakke, 

se Hjælp til start på bakke 
(HAC) ...........................................230

Holder til drikkevarer....................275
Horn .................................................46
Hukommelsesfunktion .................115
Højde, bil........................................374
Håndbremse, se 

Parkeringsbremse ......................148

I

Identifikationsnummer, se 
Stelnummer...................................23

Indikator for sikkerhedssele 
for fører- og passagersæde.......112

Indikatorer og advarselslamper, 
se Meddelelser fra bilen.............163

Indikatorlampe, 
forsædeairbags ..........................204

Individuelle indstillinger, se 
Førerprofiler..................................74

Indlæs sidespejlenes 
indstilling ......................................99

Indlæs sædets indstilling...............99
Indlæsning af rattets 

indstilling ......................................99
Indstillinger for låsning..................98
Indstillinger på 

betjeningsskærmen .....................68
Indstillinger, låsning/

oplåsning ......................................98
Indtastning af bogstaver og tal .....60
Initialisering, 

overvågningssystem 
for lavt dæktryk TPM..................308

Instruktionsbogens status...............7
Instrumentbelysning ....................191
Instrumentgruppe.........................162
Integreret nøgle...............................91
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Interval for olieskift, 
se Servicebehov.........................169

Intervalvisning, se 
Servicebehov..............................169

i-Size-børnesikringssystemer .....123
ISOFIX, beslag til barnesæder.....122
Isvarsel, se Advarsel om 

udendørstemperatur ..................169

J

Joystick, Automatisk 
transmission...............................154

Justerbar hastighedsgrænse, 
se Manuel fartbegrænser ..........233

Justering af forlygterne ...............190

K

Kabinelys ......................................191
Kabinelys med låst bil....................88
Kabinelys, når bilen låses op ........87
Kamera, bakkamera, uden 

visning af omgivelser ................255
Kamerabaserede 

assistancesystemer, 
se Toyota Supra Safety..............206

Kamerabaseret fartpilot, se 
Dynamisk fartpilot med radar ...238

Kameraliner, pleje.........................371
Katalysator, se Varmt 

udstødningssystem ...................283
Keyless Go, se Smart-nøgle..........93
Kickdown, Automatisk 

transmission...............................154
Klemmesikring..............................102
Knap SOS, se Automatisk 

nødopkald ...................................357
Knap til direkte valg, se 

Favoritknapper .............................64
Knap, start/stop ............................144
Knapper på rattet............................46
Knæairbag.....................................194
Komfortåbning ved hjælp 

af fjernbetjeningen .......................88

Kompakt hjul, se Nødhjul.............318
Kompressor...................................301
Kondens, når bilen er parkeret....287
Kontakt for køredynamik, 

se Sport-kontakt .........................160
Kontakt i instrumentgruppe, 

se Viskersystem .........................151
Kontakt til airbags, se 

Nøglekontakt til 
forsædeairbags ..........................203

Kontakt til sport-funktion.....154, 160
Kontakter, se Førerpladsen ...........46
Kontrol af dæktryk, se 

Overvågningssystem for 
lavt dæktryk ................................305

Kontrol af førerens 
opmærksomhed .........................227

Kopholder......................................275
Korrekt brug......................................8
Korrosion på bremseskiver .........287
Kromflader, pleje...........................370
Køleeffekt, maksimal ....................264
Kølefunktion..................................263
Kølervæske ...................................327
Kølervæske, kapacitet..................379
Kølervæskestand..........................328
Kølervæsketemperatur.................169
Kølesystem....................................327
Køleventilator, se Partikelfilter 

til udstødningsgas .....................284
Kørefunktion, 

se Sport-kontakt .........................160
Køreklar tilstand, standset 

og standbytilstand .......................50
Kørelinjer, bakkamera ..................256
Kørelys...........................................188
Kørsel gennem vand ....................286
Kørsel i højre side af vejen, 

lygteindstilling ............................190
Kørsel i venstre side af vejen, 

lygteindstilling ............................190
Kørsel med børn ...........................118
Kørsel ned ad bakke.....................287
Kørsel på bane..............................287
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Kørselsinformationer, generelt ...283
Kørselsinformationer, tilkørsel....282
Kørselstip......................................283

L

Lak, bil ...........................................368
Lampe i sidespejl, se 

RCTA-funktion (advarsel om 
krydsende trafik bag bilen) .......258

Lastning ........................................276
Lastning af bagagerummet, 

se Placering og fastgøring 
af last...........................................277

Laststropper, se Lastøjer 
i bagagerummet .........................277

Lastøjer i bagagerummet.............277
LIM-knap, se Manuel 

fartbegrænser.............................233
Liste over alle meddelelser ...........71
Lygter.............................................185
Lygter foran, se Pærer 

og lygter ......................................342
Lys .................................................185
Lys i sidespejle, 

se Overvågning 
af blinde vinkler..........................221

Lyskontakt.....................................185
Lysstyrke, betjeningsskærm .........71
Luftdyser, se Ventilation ..............266
Lufttryk, dæk.................................294
Lufttørring, se Kølefunktion ........263
Lændestøtte..................................106
Låsning med fjernbetjeningen ......88
Låsning, automatisk.......................99
Låsning, se Åbning og lukning .....86

M

Makeup-spejl.................................270
Maksimal hastighed for 

vinterdæk ....................................299
Maksimal hastighed, visning, 

se Oplysninger om 
hastighedsgrænse .....................173

Maksimal køleeffekt......................264
Manuel betjening, Automatisk 

transmission ...............................154
Manuel betjening, 

brændstofklap ............................293
Manuel oplåsning af 

brændstofklappen ......................293
Markering af forhindring, 

bakkamera...................................256
Mat lak............................................368
Meddelelse om fladt dæk, TPM ...309
Meddelelser .....................................71
Meddelelser fra bilen....................163
Meddelelser, se Meddelelser 

fra bilen .......................................163
Menu, instrumentgruppe, 

se Valglister ................................177
Midterkonsol ...................................48
Midterskærm, se 

Betjeningsskærm .........................56
Mikrofilter ......................................266
Mindste dækmønsterdybde, 

dæk ..............................................296
Mindste venderadius....................374
Mobil kommunikation i bilen .......284
Mobile enheder, administration.....83
Mobilitetssystem...........................300
Mobiltjeneste, se Vejhjælp...........355
Momentvisning, se 

Sport-visninger...........................181
Montering af børnesikring ...........119
Motor..............................................377
Motor, automatisk start- og 

stopfunktion................................145
Motorhjelm ....................................321
Motorolie................................323, 379
Motoroliestand, elektronisk 

kontrol .........................................324
Motorolietemperatur.....................169
Motorrum.......................................320
Motorstart, starthjælp...................362
Multifunktionsrat, knapper.............46
Mærkning af anbefalede dæk ......298
Mærkning af RFT-dæk..................299
Måleenheder....................................70
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N

Nakkestøtter foran........................ 112
Nakkestøtter foran, 

se Nakkestøtter .......................... 112
Nedblænding, se Automatisk 

fjernlys ........................................188
Nedvipning af spejlet i 

passagersiden, se Funktion til 
automatisk parkering................. 114

Net, bagagerum ............................278
Neutralt rengøringsmiddel, 

alufælge ......................................369
NORMAL, se Sport-kontakt .........160
Nulstilling, overvågningssystem 

for lavt dæktryk TPM..................308
Nummerpladelys, se Pærer 

og lygter ......................................342
Nye hjul og dæk............................297
Nylontov til trækstart/

bugsering....................................364
Nærlys ...........................................186
Nødhjul ..........................................318
Nødopbremsningsfunktion 

ved parkering, 
parkeringssensorer med 
nødopbremsningsfunktion........252

Nødoplåsning, 
transmissionslås........................158

Nøgle, mekanisk .............................91
Nøgle, se Fjernbetjening................86
Nøglekontakt til 

forsædeairbags ..........................203

O

OBD, on-board-diagnose.............332
Oktantal, se Benzinklasse ...........323
Olie.................................................323
Oliekvaliteter til påfyldning..........326
Oliekvaliteter til påfyldning, 

motor ...........................................326
Olieskift .........................................327
Omdrejningstæller .......................168
On-board-diagnose OBD .............332

Opbevaring, dæk ..........................299
Opbevaring, Opmagasinering 

af bilen.........................................371
Opbevaringssteder .......................275
Opbremsning på en sikker 

måde ............................................286
Opbremsning, noter .....................286
Oplysninger om overhaling 

forbudt.........................................173
Oplåsning med 

fjernbetjeningen ...........................87
Oplåsning, automatisk ...................99
Oplåsning, indstillinger..................98
Oplåsning, se Åbning og 

lukning...........................................86
Oplåsningsknap, Automatisk 

transmission ...............................154
Opmagasinering af bilen..............371
Opmagasinering, bil .....................371
Oplysninger om 

hastighedsgrænse .....................173
Overophedning af motoren, 

se Kølervæsketemperatur .........169
Oversvømmelse............................286
Overvågning af blinde vinkler 

(BSM) ...........................................221
Overvågning af dæktryk, 

se Overvågningssystem 
for lavt dæktryk ..........................305

Overvågningssystem 
for lavt dæktryk TPM..................305

P

Parkeringsbremse ........................148
Parkeringshjælp, se 

Parkeringssensorer....................249
Parkeringslys ................................187
Parkeringssensorer ......................249
Parkeringssensorer med 

nødopbremsningsfunktion, se 
Nødopbremsningsfunktion .......252

Partikelfilter til 
udstødningsgas..........................284
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Partikelfilter, se Partikelfilter 
til udstødningsgas .....................284

Personlig profil, 
se Førerprofiler.............................74

Placering af tung last ...................277
Placering og fastgøring af last ....277
Placering, bilens position..............70
Plastdele, pleje .............................370
Pleje af bilen .................................368
Pleje af display, skærme..............371
Pleje af læder ................................369
Pleje af tekstilindtræk ..................369
Pleje, bil .........................................368
Pleje, forrudedisplay ....................371
Pleje, se Bilvask ...........................366
Plejeprodukter ..............................368
Posekroge .....................................278
Pre-collision-system ....................208
Pre-collision-system (for 

fodgængere og cyklister) ..........213
Princip for ordmatch, se 

Sammenligning af indtastet 
tekst...............................................54

Profiler, se Førerprofiler ................74
Pærer og lygter .............................342
Påfyldning af motorolie................325
Påfyldningsstuds til motorolie ....325
Påfyldningsstuds til olie ..............325

R

Radiofjernbetjening, se 
Fjernbetjening ..............................86

Rat, indstilling............................... 115
Rat, knapper....................................46
Rat, se Hukommelsesfunktion .... 115
RCTA-funktion (advarsel om 

krydsende trafik bag bilen) .......258
Recirkulationsluftfilter, se 

Mikrofilter/aktivt kulfilter ...........266
Redningstjeneste, se Vejhjælp....355
Regnsensor...................................152
Rengøring af display, skærme ....371
Rengøring, forrudedisplay...........371
Reparation af et fladt dæk ...........300

RES CNCL-knap, se Dynamisk 
fartpilot med radar......................238

RES CNCL-knap, se Fartpilot ......235
Reservehjul, se Nødhjul ...............318
Revulkaniserede dæk...................298
RFT-dæk ........................................299
RFT-systemets dele RSC, se 

RFT-dæk ......................................299
RFT, se RFT-dæk...........................299
RON, benzinklasse .......................323
Ryglæn, sæder..............................104
Ryglænets bredde ........................107
Ryglænets krumning, 

se Lændestøtte...........................106
Ryglænets vinkel ..........................106

S

Sammenligning af indtastet 
tekst, navigation ...........................54

Seler, se Sikkerhedsseler.............107
Sensorer, pleje ..............................371
Servicebehov ................................169
Servicebehov, se CBS 

betingelsesbaseret service .......330
Sideairbag .....................................194
Sidebeskyttelse uden visning 

af omgivelser ..............................253
Sidedyser, se Ventilation..............266
Sidelys ...........................................186
Sidespejl, automatisk 

dæmpning ...................................114
Sidespejl, funktion til 

automatisk parkering .................114
Sidespejle ......................................113
Sidespejle, fejl...............................114
Signaler ved oplåsning, 

se Bekræftelsessignaler ..............99
Signalhorn, horn.............................46
Sikker kørsel med børn................118
Sikker sædeindstilling..................103
Sikkerhedsseler ............................107
Sikkerhedsseler, pleje ..................370
Sikkerhedssystemer, 

se Airbags ...................................193
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Sikkerhedssystemer, 
se Toyota Supra Safety..............206

Sikringer........................................345
Skade, dæk ...................................297
Skift af motorolie ..........................327
Skift af pærer, se Pærer 

og lygter ......................................342
Skruenøgle, se Bilens 

værktøjssæt................................341
Skruetrækker, se Bilens 

værktøjssæt................................341
Skærm, se Betjeningsskærm ........56
Skærme og symboler .......................6
Skærmlys, se Instrumentlys........191
Skærmspejling, tilslutning.............83
Sletning af persondata...................73
Slukker, se Brandslukker.............361
Smart-nøgle ....................................93
Snekæder ......................................305
Sodpartikelfilter, se Partikelfilter 

til udstødningsgas .....................284
Solskærm ......................................270
Sommerdæk, dækmønster ..........296
Sort is, se Advarsel om 

udendørstemperatur ..................169
SOS-knap, se Automatisk 

nødopkald ...................................357
Specialudstyr, se Bilens udstyr ......7
Spejl i passagersiden, 

nedvipning, se Funktion til 
automatisk parkering................. 114

Spejl, makeup ...............................270
Spejl, se 

Hukommelsesfunktion............... 115
SPORT, se Sport-kontakt .............160
Sport-funktion, Automatisk 

transmission...............................154
Sport-visninger.............................181
Sportsaffjedring, se Adaptiv 

variabel affjedring ......................260
Sprog, indstilling på 

betjeningsskærmen .....................68
Spænde sikkerhedsselen, 

se Sikkerhedsseler.....................107

Standardvisning, 
forrudedisplay ............................183

Standbytilstand, standset og 
køreklar tilstand............................50

Standset, standbytilstand 
og køreklar tilstand ......................50

Stang til trækstart/bugsering.......364
Start med startkabler, 

se Starthjælp...............................362
Start/stop-knap .............................144
Startassistance, se VSC...............230
Starthjælp......................................362
Startkontrol ...................................159
Status, bil.......................................182
Status på betjeningsskærmen, 

dæk ..............................................307
Statusoplysninger, Toyota 

Supra Command...........................54
Stelnummer.....................................23
Stemmestyringssystem .................65
Stik til on-board-diagnostik, 

OBD .............................................332
Stik, tilslutning af elektrisk 

udstyr, se Stik .............................270
Strammestropper, se Lastøjer 

i bagagerummet..........................277
Strømsvigt .....................................344
Styreenhed ......................................56
Styresystemer, 

kørselsstabilitet ..........................229
Størrelser, se Dimensioner ..........374
Supplerende tekstmeddelelse .....164
Symboler og skærme .......................6
Sæde, se 

Hukommelsesfunktion...............115
Sæder, foran..................................104
Sædevarme ...................................116

T

Tagbeklædning ...............................49
Taglast ...........................................375
Tankdisplay ...................................168
Tankning ........................................292
Tekniske data ................................374
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Tekniske ændringer, 
se Din sikkerhed.............................8

Tekstmeddelelse, supplerende ...164
Teleserviceopkald.........................221
Temperatur, automatisk 

aircondition.................................263
Temperatur, motorolie..................169
Temperaturvisning, 

se Udendørstemperatur.............169
Tid ....................................................69
Tilbehør og dele................................9
Tilkørsel.........................................282
Tilkørsel af bremseskiver, 

se Bremsesystem.......................283
Tilpasning af indstillinger, 

se Sport-kontakt.........................160
Tilslutning til starthjælp...............362
Tilslutning via USB.........................81
Tilslutning, skærmspejling ............83
Tilslutningspunkt, starthjælp ......362
Tjeneste, se Vejhjælp ...................355
Totalvægt, tilladt ...........................375
Touchskærm ...................................61
Touchskærm, se Betjening 

via touchskærm............................61
Tov til trækstart/bugsering ..........364
Toyota Supra Command ................53
Toyota Supra Safety .....................206
TPM overvågningssystem 

for lavt dæktryk ..........................305
TRAKTION, køredynamik.............231
Traktionsfunktion .........................231
Transmissionslås, elektronisk 

oplåsning ....................................158
Tre blink med blinklyset...............150
Tryk, dæk.......................................294
Trækanordning, se Trækøje.........365
Trækstang .....................................364
Trækstart .......................................363
Træktov .........................................364
Trækøje..........................................365
Turistfunktion, se Kørsel 

i venstre/højre side af vejen ......190
Tyverialarm, se Alarmsystem ........99
Tyverisikrede hjulbolte.................315

Tyverisikring, hjulbolte.................315
Tyverisikring, låsning .....................88
Tyverisikring, 

se Tyverisikrede hjulbolte..........315
Tæppe, pleje..................................371
Tågebaglygte.................................190
Tågebaglygte, se Pærer 

og lygter ......................................342
Tågelygter, se Pærer og lygter ....342

U

Udendørstemperatur ....................169
Udløsning i en nødsituation, 

brændstofklap ............................293
Udskiftning af batteri, 

fjernbetjening til bilen ..................89
Udskiftning af dele........................341
Udskiftning af dæk .......................297
Udskiftning af hjul ........................297
Udskiftning af hjul/dæk................297
Udskiftning af LED-dioder, 

se Pærer og lygter......................342
Udskiftning af lygter, 

se Pærer og lygter......................342
Udskiftning af pærer, 

se Pærer og lygter......................342
Udskiftning af viskerblade...........341
Udstødning, 

se Udstødningssystem ..............283
Udstødningssystem .....................283
Udvendig start, se Starthjælp......362
Udvendigt lys med låst bil .............88
Udvendigt lys, når bilen låses 

op ...................................................87
Undgå falsk alarm.........................101
USB-port, placering i bilen...........271

V

Valgliste i instrumentgruppen .....177
Vand på vejen................................286
Vand, se Kondens, når bilen 

er parkeret...................................287
Varmt udstødningssystem...........283
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Vask af bil ......................................366
Vask, bil .........................................366
Vaskerdyser, ruder .......................153
Vaskesystem.................................366
Vedligeholdelse ............................330

Planlagt vedligeholdelse ............334
Vedligeholdelse, 

se Servicebehov.........................169
Vedligeholdelsesbehov, 

se CBS betingelsesbaseret 
service.........................................330

Vedligeholdelsessystem..............330
Vejbanegrænser, advarsel ...........217
Vejhjælp.................................354, 355
Velkomstlys...................................187
Velkomstlys, når bilen låses op ....87
Venderadius ..................................374
Venderadiuslinjer, bakkamera.....256
Ventilation .....................................266
Ventilatordrift, se Partikelfilter 

til udstødningsgas .....................284
Vigtige bemærkninger.................. 118
VIN, se Stelnummer........................23
Vinduesviskere, 

se Viskersystem .........................151
Vinduesviskere, udvippet 

position .......................................153
Vinduesviskernes udvippede 

position .......................................153
Vinduesviskersystem...................151
Vinkel, ryglæn...............................106
Vinterdæk......................................298
Vinterdæk, dækmønster ..............296
Vinteropbevaring, 

Opmagasinering af bilen ...........371
Vippealarmens sensor .................101
Visning af listen over enheder ......84
Visning på forruden, 

se Forrudedisplay ......................182
VSC antiudskridningssystem......230
Vægt ..............................................375
Vægt uden last..............................375
Værktøj ..........................................341

Ø

Øje til bugsering ...........................365
Øjer, se Lastøjer 

i bagagerummet..........................277
Ønsket hastighed, se Dynamisk 

fartpilot med radar......................238

Å

Åbning og lukning ..........................86
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