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Huomiot

1-1.YLEISTÄ TIETOA KÄSIKIRJASTA

Symboli

Toimenpiteitä, joita voidaan suorittaa ympäristön
suojelemiseksi.

Tietoa tästä omistajan
käsikirjasta
Tietojen etsiminen
Löydät helpoimmin tietoa tietystä
aiheesta tai ominaisuudesta etsimällä aakkosellisesta hakemistosta.

Muita tietolähteitä
Valtuutettu Toyotajälleenmyyjä tai -korjaamo tai
muu luotettava korjaamo
Valtuutettu Toyota-jälleenmyyjä tai
-korjaamo tai muu luotettava korjaamo vastaa mielellään kaikkiin
lisäkysymyksiin.

Symbolit ja näytöt
Omistajan käsikirjassa
esiintyvät symbolit
Symboli

Merkitys
Varotoimenpiteitä, joita on
noudatettava itseesi tai
muihin mahdollisesti kohdistuvien loukkaantumisten välttämiseksi sekä
autoon kohdistuvien vakavien vaurioiden välttämiseksi.

Merkitys

"..."

Auton jollakin näytöllä
oleva teksti, jonka avulla
valitaan toimintoja.

›...‹

Puheohjausjärjestelmän
komentoja.

››...‹‹

Puheohjausjärjestelmän
vastauksia.
Ilmaisee toimintaa tai
työjärjestystä.
Seuraa vaiheita numerojärjestyksessä.

Toimenpiteet
Suoritettavat toimenpiteet näytetään numeroituna luettelona. Vaiheiden järjestystä on noudatettava.
1 Ensimmäinen toimenpide.
2 Toinen toimenpide.
Auton komponenteissa ja
laiteyksiköissä esiintyvät
symbolit
Tämä symboli auton jossakin
komponentissa ilmaisee, että lisätietoa komponentista löytyy omistajan
käsikirjasta.
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Auton varusteet

Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.
Jos tiettyjä laitteita ja malleja ei ole
kuvattu tässä omistajan käsikirjassa,
katso lisätietoja lisäoppaasta.

Tuotantopäivämäärä
Autosi valmistuspäivämäärä löytyy
kuljettajan ovipilarin alaosasta.
Valmistuspäivämäärä on kalenterikuukausi ja kalenterivuosi, jolloin
ajoneuvon kori ja voimansiirtoyksiköt yhdistetään ja ajoneuvo ajetaan
tai siirretään tuotantolinjalta.

Omistajan käsikirjan tietojen
ajankohtaisuus
Yleistä
Jatkuvalla kehityksellä varmistetaan,
että ajoneuvon turvallisuus ja laatu
ovat korkealla tasolla. Siksi ajoneuvosi saattaa joissakin harvoissa
tapauksissa poiketa tässä annetuista tiedoista.
Australiaa ja Uutta-Seelantia
varten: yleistä
Kun luet tätä omistajan käsikirjaa,
muista seuraavaa: jotta valmistamme ajoneuvot jatkuvasti täyttäisivät korkeimmat laatu- ja turvallisuusstandardit, kehitämme niitä jatkuvasti. Koska ajoneuvon muotoiluin ja varusteisiin saattaa tulla muutoksia milloin tahansa, ajoneuvosi
varusteet saattavat poiketa tässä
käsikirjassa kuvatuista. Samasta
syystä on myös mahdotonta taata,
että kaikki kuvaukset ovat kaikilta
osin täysin paikkaansa pitäviä.
Toivomme siksi ymmärrystä sille
tosiasialle, että autosi valmistaja ei
hyväksy oikeudellisia vaatimuksia,
jotka perustuvat tämän omistajan
käsikirjan ja oman autosi välisistä
eroista liittyen tietoihin, kuviin tai
kuvauksiin. Huomaa myös, että tiettyjä tässä käsikirjassa esitettyjä
valinnaisvarusteita ei ole saatavilla
Australian malleissa johtuen Australiaa koskevista säädöksistä ja määräyksistä.
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Tässä omistajan käsikirjassa kuvataan kaikki mallit ja kaikki vakio-,
maakohtaiset- ja erikoisvarusteet,
jotka mallisarjassa on saatavilla.
Tästä syystä tässä omistajan käsikirjassa saattaa olla myös kuvauksia
ja kuvia varusteista ja toiminnoista,
joita ei esiinny ajoneuvossa, esimerkiksi valittujen erikoisvarusteiden tai
maakohtaisten varusteiden takia.
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Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä
paikalliseen Toyota-jälleenmyyjään,
joka mielellään neuvoo sinua.

Oma turvallisuutesi
Käyttötarkoitus
Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi autoa:
• Omistajan käsikirja.
• Tiedot autossa. Älä poista tarroja.
• Auton tekniset tiedot.
• Sen maan lait ja turvallisuusstandardit, jossa autoa käytetään.
• Auton paperit ja lailliset asiakirjat.
Takuu
Autosi on teknisesti suunniteltu niihin käyttöolosuhteisiin ja vaatimuksiin, jotka vallitsevat siinä maassa,
johon se ensin toimitettiin - tyyppihyväksyntä. Jos autoa aiotaan käyttää
toisessa maassa, sitä on ehkä
mukautettava etukäteen vallitseviin
käyttöolosuhteisiin ja hyväksyntävaatimuksiin. Jos autosi ei täytä tietyn maan tyyppihyväksyntään liittyviä vaatimuksia, et voi siinä maassa
esittää takuuvaatimuksia autollesi.
Takuuvaatimukset voidaan mitätöidä
myös, jos ajoneuvon verkkoa on
muutettu esimerkiksi käyttämällä
ohjausyksiköitä, laitteistoja tai ohjelmistoja, jotka ajoneuvon valmistaja,
valtuutettu Toyota-jälleenmyyjä tai
-korjaamo tai muuta luotettava korjaamo on luokitellut sopimattomiksi.

Huolto ja korjaus
VAROITUS
Väärin suoritettu maalaustyö voi
aiheuttaa tutkatunnistimien vikaantumisen tai toimintahäiriön, mikä voi
aiheuttaa turvallisuusriskin. On olemassa vaara, että tapahtuu onnettomuus tai omaisuusvahinko. Tutkatunnistimilla varustettujen autojen puskurien maalaustyöt tai maalipinnan korjaustyöt tulee teettää vain Toyota-jälleenmyyjillä tai -korjaamoilla tai muilla
luotettavilla korjaamoilla.

Autossasi käytetty kehittynyt tekniikka, esimerkiksi uusimmat materiaalit ja tehokas elektroniikka, vaatii
että huolto- ja korjausmenetelmät
ovat oikeat.
Siksi autosi valmistaja suosittelee,
että tällaiset työt suoritetaan Toyotakorjaamon toimesta. Mikäli valitset
muun korjaamon, Toyota suosittelee, että käytät korjaamoa, joka suorittaa huollot ja korjaukset Toyotan
ohjeiden mukaisesti käyttäen asianmukaisesti koulutettua henkilöstöä.
Tässä omistajan käsikirjassa tällaisista korjaamoista käytetään nimitystä "muu luotettava korjaamo tai
ammattitaitoinen huoltoliike".
Jos tällainen työ, esimerkiksi huolto
ja korjaus, suoritetaan asiantuntemattomasti, se saattaa johtaa välillisiin vahinkoihin ja turvallisuusriskiin.
Väärin suoritettu maalaustyö voi
aiheuttaa komponenttien, esimerkiksi tutkatunnistimien, vikaantumisen tai toimintahäiriön, mikä voi
aiheuttaa turvallisuusriskin.
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Osat ja lisävarusteet
Toyota suosittelee käyttämään osia
ja varusteita, jotka Toyota on erityisesti hyväksynyt käyttötarkoitusta
varten.

Euraasian vaatimusten
mukainen (EAC)

Suosittelemme, että konsultoit
Toyotaa liittyen alkuperäisosiin ja
-lisävarusteisiin sekä muihin
Toyotan hyväksymiin tuotteisiin.

Toyota kantaa tuotevastuun alkuperäisistä Toyota-varaosista ja -lisävarusteista. Toyota ei voi vastata sellaisista osista tai lisävarusteista,
joita se ei ole hyväksynyt.
Toyota ei kykene arvioimaan muiden valmistamien tuotteiden sopivuutta käytettäväksi Toyotaautoissa niin, ettei niistä muodostu
turvallisuusriskiä. Tuotteen sopivuutta ei myöskään voida varmistaa, jos sille on annettu virallinen
lupa tietyssä maassa. Testit, joihin
tällaiset luvat perustuvat, eivät aina
kata kaikkia Toyota-autojen käyttöolosuhteita, ja siksi osa niistä on
riittämättömiä.
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Ajoneuvon tiedot ja tietojen
suojaaminen
Vastuu ja oikeudet
Vastuu tiedoista
Tietosuojadirektiivien ja lainsäädännön puitteissa ajoneuvon valmistaja
vastaa henkilötietojen käsittelystä,
jotka kerätään ajoneuvon käytön
aikana tai verkkosivuilta, asiakastuesta, verkkopalveluista ja markkinointitoimenpiteistä.
Tunnistetiedot
Jokaisella autolla on yksiselitteinen
valmistenumero. Riippuen maasta
auton omistaja voidaan tunnistaa
auton valmistenumeron perusteella,
rekisterikilven perusteella ja kääntymällä asianomaisten viranomaisten
puoleen. Ajoneuvon keräämien tietojen perusteella voidaan jäljittää
kuljettaja tai ajoneuvon omistaja
myös muilla tavoilla, esimerkiksi kuljettajan käyttämän Toyota Supra
Connect -tilin avulla.

YLEISTÄ TIETOA KÄSIKIRJASTA

Toyota on tarkistanut tällaisten tuotteiden turvallisuuden ja yhteensopivuuden Toyota-autojen kanssa.
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Tietosuojalainsäädäntö
Nykyisen tietosuojalainsäädännön
mukaan ajoneuvon käyttäjillä on
tiettyjä oikeuksia, joilla he voivat
vedota ajoneuvon valmistajaan tai
yrityksiin, jotka keräävät tai käsittelevät henkilötietoja.
Ajoneuvojen käyttäjillä on ilmainen
ja kattava oikeus saada tietoa organisaatioilta, jotka tallentavat heidän
henkilökohtaisia tietoja.

Ajoneuvon omistajalla on oikeus
saada Toyota-jälleenmyyjän tai korjaamon tai muun luotettavan
korjaamon lukemaan hänelle ajoneuvoon tallennetut tiedot, joissakin tapauksissa maksua vastaan.
Ajoneuvon tietojen lukemiseen käytetään lain vaatimaa ajoneuvon
diagnostiikan OBD-liitäntää.
Tietojen käsittely

Nämä organisaatiot voivat olla:
• Ajoneuvon valmistaja
• Valtuutetut Toyota-jälleenmyyjät
tai -korjaamot
• Mikä tahansa luotettava korjaamo tai muu pätevä huoltoliike

Henkilötietojen kerääminen voi olla
tarpeen, jotta ajoneuvon valmistaja
voi täyttää asiakkaalle tai lainsäätäjälle asetetut velvoitteet tai tarjota
korkealaatuisia tuotteita ja palveluita.

Ajoneuvon käyttäjät voivat pyytää
tietoja siitä, mitä henkilötietoja on
tallennettu, mihin niitä käytetään ja
mistä ne ovat peräisin. Näiden tietojen saamiseksi tarvitaan todiste
omistus- tai käyttöoikeudesta.

Tällaisia ovat esimerkiksi:
• Ajoneuvojen myyntiä, huoltoa ja
korjaamista, esimerkiksi myyntiprosesseja, palveluita, koskevien
sopimusvelvoitteiden täyttäminen.
• Ajoneuvoon liittyvien digitaalisten
palvelujen tarjoamista koskevien
sopimusvelvoitteiden täyttäminen, kuten esimerkiksi Toyota
Supra Connect.
• Tuotteiden laadun, uusien tuotteiden tutkimuksen ja kehityksen
varmistaminen, sekä palveluprosessien optimointi.
• Myynti-, palvelu- ja hallintoprosessien suorittaminen, mukaan
lukien sivuliikkeet ja kansalliset
myyntiyhtiöt.
• Asiakastuki, esimerkiksi sopimusten käsittely.

Oikeus saada tietoa ulottuu myös
tietoihin, jotka on siirretty muille yrityksille tai tahoille.
Katso ajoneuvon valmistajan verkkosivuilta tiedot sovellettavasta tietosuojakäytännöstä. Tämä tietosuojakäytäntö sisältää tietoja oikeudesta poistaa tietoja tai korjata niitä.
Ajoneuvon valmistajan verkkosivuilla on myös tämän ja tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.
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• Mainonnallinen viestintä ja markkinatutkimus henkilökohtaisen
suostumuksen perusteella.
• Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, esimerkiksi teknisiä
kampanjoita koskevat tiedot.
• Takuuvaatimusten käsittely.

n Verkkosivujen käyttö ja

viestintä
• Tietoa verkkosivujen käytöstä ja
siitä, avataanko viestejä vai välitetäänkö ne edelleen.
• Tilitiedot verkkopalveluista, asiakasportaalista ja mahdollisista
asiakasportaaleista.
n Transaktio-ja

vuorovaikutustiedot
Kerättyjen tietojen tyyppi
Tilanteesta riippuen voidaan seuraavia henkilötietoja kerätä.
n Yhteystiedot

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
n Henkilökohtaiset tiedot

• Asiakkaiden antamat henkilökohtaiset tiedot, esimerkiksi syntymäaika, koulutus, kotitalouden
koko tai ammatti.
• Tiedot henkilöllisyyden määrittämiseksi, esimerkiksi ajokortti.
n Sopimustiedot
• Asiakkaan numero, sopimuksen
numero, varatut verkkopalvelut.
• Tallennetut maksutiedot, esimerkiksi luottokortin numero.
n Luottoluokitus
• Tietoja tilitapahtumista.
• Tietoja petoksista tai rikoksista.
n Kiinnostuksen kohteet

Asiakkaan toimittamat tiedot kiinnostuksen kohteista, esimerkiksi
tuotevalinnat, harrastukset ja muut
henkilökohtaiset mieltymykset.

Tietoja tuote- ja palveluhankinnoista, vuorovaikutuksesta asiakastuen kanssa ja osallistumisesta
markkinatutkimuksiin.
n Ajoneuvon valmistajan

sovellusten ja palveluiden
käyttö
Tietoja sovellusten käytöstä mobiililaitteissa ja verkkopalveluissa.
n Tiedot ajoneuvon toiminnoista

ja asetuksista
Tiedot ajoneuvon toiminnoista ja
asetuksista, esimerkiksi online-palveluita käytettäessä.
n Ajoneuvoon liittyvät

anturitiedot ja käyttötiedot
Tiedot, jotka luodaan ja / tai käsitellään ajoneuvossa.
• Ajamista avustavat järjestelmät:
prosessoidaan anturitietoja, joita
käytetään arvioimaan ajoneuvon
ympäristöä tai kuljettajan käyttäytymistä.
• Henkilökohtaiset asetukset: ajoneuvoprofiiliin tallennetut asetukset, esimerkiksi istuimen asetukset.
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Tiedon keruu
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• Multimedia, navigointi, esimerkiksi määräpaikat.
Miloin tietoja kerätään
Henkilötietoja voidaan kerätä seuraavina aikoina:
• Kun asiakas ottaa suoraan
yhteyttä ajoneuvon valmistajaan,
esimerkiksi verkkosivun kautta.
• Kun pyydetään tietoja tuotteista ja
palveluista tai suorista ostoista,
esimerkiksi verkkosivuilta tai
sovelluksista.
• Kun teet suoria ostoja, esimerkiksi verkkosivulta.
• Kun ostat palveluita suoraan, esimerkiksi verkkopalveluita.
• Kun vastataan asiakkaalle suoramarkkinointitoiminnoista, esimerkiksi kun henkilötietoja annetaan.
• Kun käytät ajoneuvoja, tuotteita,
palveluita ja digitaalisia tarjouksia,
esimerkiksi verkkosivuja, sovelluksia.
• Kun siirrät henkilötietoja Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai
muun luotettavan korjaamon
kautta, edellyttäen, että tietosuojavaatimukset täyttyvät.
• Kun toimitat henkilötietoja varmennettujen osoitteen tarjoajien
kautta, edellyttäen, että tietosuojavaatimukset täyttyvät.
• Luettaessa ajoneuvon tietoja,
mukaan lukien ajoneuvon valmistenumero, huolto- ja korjaustoimintojen aikana.

Tiedot ajoneuvossa
Yleistä
Ajoneuvoon on asennettu useita
elektronisia ohjauslaitteita. Elektroniset ohjauslaitteet käsittelevät esimerkiksi ajoneuvon antureilta saamiaan tietoja, antureiden itse luomia tietoja tai tietoja, jotka anturit
välittävät toisilleen. Suuri osa
ohjauslaitteista ovat välttämättömiä, jotta ajoneuvo voi toimia turvallisesti, tai ne tarjoavat avustusta
ajon aikana, esimerkiksi kuljettajaa
avustavat järjestelmät. On myös
ohjauslaitteita, jotka ohjaavat
mukavuus- tai viihdetoimintoja.
Ajoneuvoon tallennetut tiedot voidaan poistaa milloin tahansa.
Nämä tiedot välitetään vain kolmansille osapuolille, jos niitä pyydetään nimenomaisesti verkkopalvelujen käytön aikana. Tiedon siirto
riippuu palveluiden käyttämiseen
valituista asetuksista.
Antureiden tiedot
Kuljettajaa avustustavat järjestelmät kuten esimerkiksi mukautuva
vakionopeussäädin, kuljettajan
vireystilan tarkkailujärjestelmä, prosessianturitiedot, joita käytetään
arvioimaan ajoneuvon ympäristöä
tai kuljettajan käyttäytymistä.
Tällaisia ovat esimerkiksi:
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Tietoa käsitellään ajoneuvossa ja
käsittely on yleensä väliaikaista.
Tieto tallennetaan käyttöaikaa
pidemmäksi vain, jos sitä tarvitaan
asiakkaan kanssa sovittujen palvelujen suorittamiseen.

• Ajoneuvon reagointi tiettyihin ajotilanteisiin, esimerkiksi turvatyynyn laukeamiseen tai ajonvakautusjärjestelmien aktivoitumiseen.
• Tietoa ajoneuvoa vahingoittavista tapahtumista.
Tieto tarvitaan, jotta ohjausyksiköt
voivat suorittaa tehtävänsä. Sitä
käytetään myös häiriöiden havaitsemiseen ja korjaamiseen, ja se auttaa
optimoimaan ajoneuvon toimintoja.
Suurin osa näistä tiedoista on väliaikaisia ja käsitellään vain itse ajoneuvossa. Vain pieni osa tiedoista tallennetaan tapahtuma- tai virhemuisteihin tietyissä olosuhteissa.

Elektroniset komponentit
Elektroniset osat, esimerkiksi
ohjauslaitteet ja ajoneuvon avaimet,
sisältävät komponentteja teknisten
tietojen tallentamiseen. Tietoja ajoneuvon kunnosta, komponenttien
käytöstä ja kulumisesta, huoltovaatimuksista, tapahtumista tai virheistä
voidaan tallentaa väliaikaisesti tai
pysyvästi.
Tämä tieto dokumentoi yleensä
komponentin, moduulin, järjestelmän tai ajoneuvon ympäristön tilan,
mukaan lukien:
• Järjestelmäkomponenttien toimintatilat, esimerkiksi täyttötasot,
rengaspaine, akun tila.
• Tärkeiden järjestelmän osien,
kuten valojen ja jarrujen toimintahäiriöt ja viat.

Henkilökohtaiset asetukset
Mukavuustoiminnot, kuten istuimen, ilmastoinnin tai valaistuksen
asetukset, tekevät jokaisesta matkasta vieläkin miellyttävämmän.
Näiden toimintojen henkilökohtaiset
asetukset voidaan tallentaa ajoneuvossa profiiliin ja hakea pyynnöstä,
esimerkiksi jos toinen kuljettaja on
muuttanut asetuksia. Laitteista riippuen nämä profiilit voidaan tallentaa ajoneuvon valmistajan suojattuihin tietojärjestelmiin. Kun kuljettaja vaihtaa ajoneuvoa, nämä tallennetut profiilit voidaan yksinkertaisesti ottaa käyttöön toisessa
ajoneuvossa.
Ajoneuvoprofiiliin tallennettuja ajoneuvoasetuksia voidaan muuttaa
tai poistaa milloin tahansa.
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• Ajoneuvon ja sen yksittäisten
osien tilaa koskevat tiedot, esimerkiksi pyörän pyörimisnopeus,
pyörän kehänopeus, hidastuvuus, sivuttaiskiihtyvyys, kiinnitetyn turvavyön ilmaisin.
• Ympäristöolosuhteet, esimerkiksi
lämpötila, sadetunnistimen signaalit.
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Multimedia ja navigointi
Tietoa voidaan myös tuoda ajoneuvon viihde- ja viestintäjärjestelmään,
esimerkiksi älypuhelimen tai MP3soittimen kautta. Tuodut tiedot voidaan käsitellä ajoneuvossa, esimerkiksi toistaa käyttäjän suosikkimusiikkia.
Ajoneuvon varusteista riippuen
nämä tiedot sisältävät:
• Multimediatietoja, kuten musiikki,
elokuvat tai valokuvat, joita voi
toistaa integroidussa multimediajärjestelmässä.
• Osoitekirjan tiedot käytettäväksi
integroidun hands-free-järjestelmän tai integroidun navigointijärjestelmän kanssa.
• Määräpaikat: varusteista riippuen,
reitin opastus voidaan käynnistää
automaattisesti niiden määräpaikkojen avulla, jotka navigointijärjestelmälle on opetettu.
• Tiedot Internet-palvelujen käytöstä.
Nämä tiedot voidaan tallentaa paikallisesti ajoneuvoon tai niitä säilytetään laitteessa, joka on ollut kytkettynä ajoneuvoon, esimerkiksi älypuhelin, USB-muisti tai MP3-soitin.
Huoltotieto
Yleistä
Kun huoltotöitä suoritetaan, esimerkiksi korjauksia, huoltotoimia, takuuja laadunvarmistustoimenpiteitä,
nämä tekniset tiedot voidaan lukea
ajoneuvosta yhdessä ajoneuvon valmistenumeron kanssa.

Tallennettu tieto
Ajoneuvon elektroniset komponentit
voivat sisältää tallennusvälineitä,
jotka tallentavat teknistä tietoa ajoneuvon kunnosta, tapahtumista ja
virheistä. Huoltotoimenpiteisiin tarvittavat tiedot käsitellään paikallisesti ja poistetaan automaattisesti,
kun työ on valmis. Valtuutettu
Toyota-jälleenmyyjä tai -korjaamo tai
muu luotettava korjaamo voi lukea
tiedot. Osana huolto- ja korjausmääräyksiä tiedot luetaan OBD-diagnostiikkapistorasian kautta käyttämällä
erityisiä diagnoosijärjestelmiä ja siirretään ajoneuvon valmistajalle. Asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojen lukemista ja välittämistä eteenpäin.
Palveluprosessien optimointi
Ajoneuvon valmistaja ylläpitää kutakin ajoneuvoa koskevia asiakirjoja
parhaan mahdollisen palvelun tarjoamiseksi. Oikeudellisiin vaatimusten puitteissa, nämä asiakirjat voidaan saattaa riippumattomien toimijoiden saataville, esimerkiksi erikoistuneille korjaamoille.
Riippumattomat toimijat saavat käyttää näitä tietoja vain kyseisen
huolto- tai korjausmääräyksen suorittamiseen. Tämä estää esimerkiksi ajoneuvoon kohdistuvan työn
uudelleen suorittamisen tarpeettomasti.

1-1. YLEISTÄ TIETOA KÄSIKIRJASTA

Tuotteen laadun varmistaminen
Tiedot tallentavat ajoneuvon tekniset
olosuhteet ja auttavat virheiden löytämisessä, takuuvelvoitteiden noudattamisessa ja laadun parantamisessa.

Lisäksi valmistajalla on tuotevalvontavelvoitteet, jotka täyttävät tuotevastuuta koskevan lainsäädännön.
Näiden velvoitteiden täyttämiseksi
ajoneuvon valmistaja tarvitsee ajoneuvosta teknisiä tietoja.
Korjaus- ja takuuvaatimukset
Ajoneuvon tietoja voidaan käyttää
myös asiakkaan takuuvaatimusten
tarkistamiseen. Jos korjaus- tai
takuuvaatimus kiistetään, luetut tiedot siirretään ajoneuvon valmistajalle, jotta vaateet voidaan selvittää
viipymättä.
Ajoneuvon virhe- ja tapahtumamuistit voidaan nollata, kun valtuutettu
Toyota-jälleenmyyjä tai -korjaamo tai
muu luotettava korjaamo suorittaa
korjaus- tai huoltotöitä.

Tietojen hallinta
Tiedot, jotka siirretään ajoneuvon
valmistajalle tuotteen laadun varmistamiseksi tai huoltoprosessien
optimoimiseksi, voidaan estää
pyynnöstä.
Tietojen julkistamista
koskevat oikeudelliset
vaatimukset
Nykyisen lain mukaan ajoneuvon
valmistaja on velvollinen toimittamaan viranomaisille kaiken tallentamansa tiedon. Tietoja toimitetaan
tarvittavassa määrin ja tapauskohtaisesti esimerkiksi rikoksen tutkimiseksi.
Nykyinen laki antaa myös valtion
elimille luvan lukea tietoja ajoneuvosta yksittäistapauksissa. Tähän
voisi kuulua tietojen lukeminen turvatyynyn ohjauslaitteesta, jotta saadaan selville esimerkiksi onnettomuuden olosuhteet.
Mobiililaitteet
Laitteista riippuen mobiililaitteet,
kuten älypuhelimet, voidaan kytkeä
ajoneuvoon ja käyttää niitä ajoneuvojen toimintojen ohjaamiseen, esimerkiksi Toyota Supra Connect.
Esimerkiksi ääntä ja kuvia mobiililaitteesta voidaan toistaa ja näyttää
ajoneuvon multimediajärjestelmän
kautta.
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Tuotteiden laadun ja uusien tuotteiden kehityksen varmistamiseksi voidaan lukea tietoja yksittäisten komponenttien ja järjestelmien käytöstä,
esimerkiksi valot, jarrut, sähkötoimiset ikkunat, näytöt. Nämä tiedot auttavat ajoneuvon valmistajaa optimoimaan komponenttien ja järjestelmien suunnittelun. Tietoanalyysi tarjoaa myös perustan teknisille kampanjoille ja lakisääteisille
takaisinkutsuille.

15

16

1-1. YLEISTÄ TIETOA KÄSIKIRJASTA

Tietyt tiedot siirtyvät mobiililaitteeseen samanaikaisesti. Integroinnin
tyypistä riippuen nämä sisältävät
esimerkiksi sijaintitiedot ja muut
yleiset ajoneuvon tiedot. Tämä optimoi tavan, jolla valitut sovellukset,
esimerkiksi navigointi tai musiikin
toisto, toimivat. Käytettävän sovelluksen tarjoaja määrittää, miten tietoja käsitellään edelleen.
Palvelut
Yleistä
Jos ajoneuvossa on langaton verkkoyhteys, tämä mahdollistaa tietojen vaihtamisen ajoneuvon ja muiden järjestelmien välillä, kuten esimerkiksi Toyota Supra Connect.
Palvelut ajoneuvon valmistajalta
Ajoneuvon valmistajan tarjoamien
online-palvelujen osalta vastaavat
toiminnot kuvataan sopivassa kohdassa, esimerkiksi omistajan käsikirjassa valmistajan verkkosivustolla. Myös tietosuojaa koskevat
asiaankuuluvat oikeudelliset tiedot
on annettu.
Henkilötietoja voidaan käyttää
online-palveluiden tarjoamiseen.
Tiedot siirtyvät turvallisen yhteyden
kautta, esimerkiksi ajoneuvon valmistajan tätä tarkoitusta varten tarkoitettujen IT-järjestelmien avulla.

Palvelun tarjoamiseen tarvittavien
tietojen lisäksi tapahtuva henkilötietojen keruu, käsittely ja käyttö edellyttää aina laillista lupaa, sopimusta
tai käyttäjän suostumusta.
Toyota Supra Connect
Toyota Supra Connect verkottaa
ajoneuvon lukuisten digitaalisten
palveluiden kanssa. Niitä käytettäessä vain ajoneuvoon tallennettuja
tietoja, joita tarvitaan sovitun palvelun suorittamiseen siirretään verkossa, esimerkiksi tietoja ajoneuvon tunnistamisesta ja sijainnista.
Perustana on käyttäjän kanssa
tehty sopimus.
Yksittäisissä tapauksissa tiedonsiirto käynnistyy ennalta määritettyjen tapahtumien, kuten automaattisen hätäpuhelun, seurauksena.
Langaton verkkoyhteys muodostetaan ajoneuvon lähettimen ja vastaanottimen välityksellä tai henkilökohtaisilla mobiililaitteilla, jotka tuodaan ajoneuvoon, esimerkiksi älypuhelimilla. Tiedonsiirto voidaan
deaktivoida pyynnöstä.
Langaton verkkoyhteys mahdollistaa "online-toimintojen" käytön. Näihin kuuluvat ajoneuvon valmistajan
tai muiden palveluntarjoajien toimittamat online-palvelut ja sovellukset.
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Muiden palveluntarjoajien palvelut

Tietoja siitä, miten henkilötietoja
kerätään ja käytetään kolmansien
osapuolten palveluiden osalta, tällaisten tietojen laajuudesta ja tarkoituksesta, saa asianomaiselta
palveluntarjoajalta.
Henkilökohtainen päätös
Jokainen käyttäjä päättää itse,
haluaako hän tehdä sopimuksen
palvelusta, kuten Toyota Supra
Connect -sovellus. Tietojenkäsittelyn laajuudesta ja sisällöstä annetaan kirjallinen tieto ennen palvelun
hankkimista ja se on osa ajoneuvon
luovutukseen liittyvistä toimista.
Käyttäjällä on mahdollisuus deaktivoida palvelut milloin tahansa ja
sen seurauksena pysäyttää palveluihin tarvittavan datan käsittely. On
myös mahdollista, että koko datayhteys aktivoidaan tai deaktivoidaan. Tähän eivät kuulu lain edellyttämät toiminnot ja palvelut, esimerkiksi hätäpuhelujärjestelmät.

Ajoneuvotietojen avoimuus
CarData tarjoaa avoimuuden ajoneuvojen tietojen käsittelystä, kun
Toyota Supra Connect -sovellusta
käytetään. CarData antaa käyttäjille
mahdollisuuden hallita, siirretäänkö Toyota Supra Connect
-ympäristössä käsiteltäviä ajoneuvotietoja kolmansille osapuolille.
Käyttäjät voivat päättää jokaisesta
tarjotusta palvelusta, onko tietojen
käyttöoikeus myönnettävä vai evättävä kolmansille osapuolille, esimerkiksi vakuutusyhtiöille.
CarData-arkistoa voidaan myös
pyytää milloin tahansa. Arkistossa
on tietoja Toyota Supra Connect
-sovelluksen yhteydessä lähetetyistä ja tallennetuista tiedoista.
Vain kolmannet osapuolet voivat
käyttää CarData-palvelua ajoneuvonvalmistajan palvelimien kautta.
Suoraa pääsyä ajoneuvoon ja sen
tietoihin ei myönnetä.
Lisätietoja CarData-tiedoista on
saatavana Toyota Supra Connect
-asiakasportaalista.
Lakisääteinen
hätäpuhelujärjestelmä
Toimintaperiaate
Lain edellyttämä hätäpuhelujärjestelmä eCall mahdollistaa manuaalisten tai automaattisten hätäpuhelujen lähettämisen esimerkiksi
onnettomuustapauksissa.
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Käytettäessä online-palveluja
muilta palveluntarjoajilta nämä palvelut ovat asianomaisen palveluntarjoajan vastuulla ja niiden tietosuojavaatimusten ja käyttöehtojen
mukaiset. Ajoneuvon valmistaja ei
pysty vaikuttamaan tietoihin joita
vaihdetaan.
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Hätäpuheluihin vastaa julkinen
pelastuskeskus.
Yleistä
Tietoa lain edellyttämästä ajoneuvossa olevasta 112-hätäpuheluihin
perustuvasta lakisääteisestä eCallhätäpuhelujärjestelmästä, sen käytöstä ja toiminnoista löytyy hätäpuheluihin liittyvästä luvusta.
112-hätäpuheluun perustuva eCallpalvelu on maksuton yleishyödyllinen palvelu.
Vakavan onnettomuuden sattuessa lakisääteinen eCall-hätäpuhelujärjestelmä aktivoituu automaattisesti ajoneuvossa sijaitsevien antureiden toimesta. Se käynnistyy
myös automaattisesti, jos ajoneuvossa on älykäs hätäpuhelujärjestelmä, joka ei toimi vakavan onnettomuuden sattuessa.
Lakisääteinen eCall-hätäpuhelujärjestelmä voidaan myös käynnistää
tarvittaessa manuaalisesti.
Jos kriittinen järjestelmähäiriö
aiheuttaa lakisääteisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän toimimattomuuden, ajoneuvon matkustajat saavat
varoituksen.
Lisätietoa:
• Hätäpuhelu, katso sivu 362.
• Toimintahäiriö, katso sivu 363.

Tietoa tietojenkäsittelystä
Lakisääteinen eCall-hätäpuhelujärjestelmä käsittelee henkilötietoja
seuraavien määräysten mukaisesti:
• Henkilötietosuoja: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
2016/679 / EY.
• Henkilötietosuoja: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2002/58/EY.
Henkilötietoja käsitellään vain
eCall-hätäpuhelujen lähettämiseksi
standardoidulle eurooppalaiselle
hätänumerolle 112.
SIM-kortti
Lakisääteinen eCall-hätäpuhelujärjestelmä toimii matkapuhelinverkossa ajoneuvoon asennetun SIMkortin avulla. SIM-kortti ei ole jatkuvasti yhdistettynä matkapuhelinverkkoon; se pysyy yhdistettynä
vain niin kauan kuin hätäpuhelu on
aktiivinen.
Tietotyypit ja niiden vastaanottajat
Lakisääteinen eCall-hätäpuhelujärjestelmä saattaa kerätä ja käsitellä
vain seuraavia tietoja:
• Ajoneuvon valmistenumero ajoneuvon tunnistamiseksi, esimerkiksi malli.
• Ajoneuvotyyppi, esimerkiksi henkilöauto.
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Sen valtion viranomaiset, jonka
alueella eCall-järjestelmän hätäpuhelu tehdään, määrittävät mitkä
hätäpuhelukeskukset vastaanottavat ja käsittelevät lakisääteisen
hätäpuhelun.
Tietojenkäsittelyasetukset
Lakisääteinen eCall-hätäpuhelujärjestelmä varmistaa, että järjestelmän muistiin sisältyviä tietoja ei voi
käyttää järjestelmän ulkopuolella
ennen hätäpuhelun käynnistämistä.

Lakisääteistä eCall-hätäpuhelujärjestelmää varten kerätyt tiedot tallennetaan vain ajoneuvoon ja lähetetään pelastuskoordinointikeskukseen hätäpuhelun käynnistämisen
yhteydessä.
Lakisääteinen eCall-hätäpuhelujärjestelmää ei voida jäljittää eikä sen
pysyvä seuranta ole normaalikäytössä mahdollista.
Lakisääteisessä eCall-hätäpuhelujärjestelmässä sisäisen järjestelmän muistin tiedot poistetaan automaattisesti ja jatkuvasti.
Ajoneuvon sijaintia koskevat tiedot
korvataan jatkuvasti sisäisessä järjestelmämuistissa, joten ainoastaan
kolme viimeistä ajoneuvon sijaintia, joita tarvitaan järjestelmän normaaliin toimintaan, ovat aina käytetävissä.
Lakisääteisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän toimintatietojen lokia säilytetään ainoastaan niin kauan kuin
se on tarpeellista eCall-hätäpuhelun käsittelemiseksi ja joka tapauksessa enintään 13 tuntia eCallhätäpuhelun käynnistämisestä.
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• Ajoneuvon polttoaine, esimerkiksi bensiini tai diesel, pelastamiseen liittyvien riskien arvioimiseksi, esimerkiksi polttoaineen
aiheuttama tulipalo.
• Ajoneuvon sijainti onnettomuushetkellä, sen kolme viimeistä
paikkaa ja ajosuunta, jotta ajoneuvo voidaan paikantaa
nopeammin esimerkiksi hyvin
monimutkaisten reittiosuuksien
kohdalla.
• Lokitiedosto automaattista järjestelmän aktivointia varten ja sen
aikaleima.
• Ohjaustiedot, jotka kertovat
pelastuspalveluille, onko hätäpuhelu käynnistetty automaattisesti tai manuaalisesti.
• Aikaleima onnettomuuden ajan
määrittämiseksi pelastuspalvelujen toimien optimoimiseksi.
• Ajosuunta esimerkiksi sen määrittämiseksi, kumman puolen ajoväylästä on kyse.
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Tietojenkäsittelyn kohteena
olevien henkilöiden oikeudet
Tietojenkäsittelyn kohteena olevalla
henkilöllä, esimerkiksi ajoneuvon
omistajalla, on oikeus tutustua tietoihin ja pyytää, että häntä koskevat tiedot, joita ei käsitellä lakisääteisten määräysten mukaisesti, korjataan, poistetaan tai estetään
soveltuvin osin. Joka kerta kun tietoja korjataan, poistetaan tai estetään näiden määräysten mukaisesti, on ilmoitettava niille kolmansille osapuolille, joille tiedot on
lähetetty, jos se on käytännössä
mahdollista.
Tietojenkäsittelyn kohteena olevalla
henkilöllä on oikeus valittaa asiasta
vastaavalle tietosuojaelimelle, jos
hän uskoo, että hänen oikeuksiaan
on rikottu henkilötietoja käsiteltäessä.
Saadaksesi lisätietoa käyttöoikeuksista, ota yhteyttä valtuutettuun
Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tai muuhun luotettavaan korjaamoon.
Automaattinen
hätäpuhelujärjestelmä
Toimintaperiaate
Automaattinen hätäpuhelujärjestelmä mahdollistaa esimerkiksi
manuaalisen tai automaattisen
hätäpuhelun lähettämisen onnettomuustapauksissa.

Hätäpuheluihin vastaa ajoneuvon
valmistajan nimeämä hätäpuhelukeskus.
Automaattisen hätäpuhelujärjestelmän lisäksi ajoneuvossa on lakisääteinen eCall-hätäpuhelujärjestelmä, joka toimii tilanteesta riippuen.
Ajoneuvon omistajalla on oikeus
käyttää joko automaattista hätäpuhelujärjestelmää tai lakisääteistä
eCall-hätäpuhelujärjestelmää.
Lisätietoa:
Hätäpuhelu, katso sivu 362.
Oikeusperusta
Automaattinen hätäpuhelujärjestelmä käsittelee henkilötietoja seuraavien määräysten mukaisesti:
• Henkilötietosuoja: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
95/46/EY.
• Henkilötietosuoja: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2002/58/EY.
Tähän tehtävään laadittu Toyota
Supra Connect -sopimus sekä
Euroopan parlamentin ja Eurooppaneuvoston asiaankuuluvat lait,
säännöt ja ohjeet tarjoavat oikeudellisen perustan älykkään hätäpuhelujärjestelmän aktivoinnille ja toiminnalle.
Asiaa koskevat määräykset ja
direktiivit ohjaavat yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä.
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Automaattinen hätäpuhelujärjestelmä käsittelee henkilötietoja henkilötietojen suojaa koskevien
eurooppalaisten direktiivien mukaisesti.

Automaattinen hätäpuhelujärjestelmä ja muut lisäarvopalvelut voivat käsitellä henkilötietoja vain tietojenkäsittelyn kohteena olevan
henkilön, esimerkiksi ajoneuvon
omistajan, nimenomaisella suostumuksella.
SIM-kortti
Automaattinen hätäpuhelujärjestelmä toimii matkapuhelinverkossa
ajoneuvoon asennetun SIM-kortin
avulla. SIM-kortti on jatkuvasti
yhdistetty matkapuhelinverkkoon,
jotta yhteys voidaan muodostaa
nopeasti. Tiedot lähetetään ajoneuvon valmistajalle hätätilanteessa.
Laadun parantaminen
Ajoneuvon valmistaja käyttää myös
hätäpuhelun yhteydessä lähetettyjä tietoja tuotteen ja palvelun laadun parantamiseksi.

Sijainnin määritys
Ainoastaan matkapuhelinverkon
tarjoaja pystyy määrittämään ajoneuvon sijainnin matkapuhelinmastojen sijainnin perusteella. Verkkooperaattori ei voi yhdistää ajoneuvon valmistenumeroa asennetun
SIM-kortin puhelinnumeroon. Vain
ajoneuvon valmistaja voi yhdistää
ajoneuvon tunnistenumeron asennetun SIM-kortin puhelinnumeron
kanssa.
Hätäpuheluiden lokitiedot
Hätäpuhelujen lokitiedot tallennetaan ajoneuvon muistiin. Vanhimmat lokitiedot poistetaan säännöllisesti. Lokitiedot sisältävät esimerkiksi tietoja siitä, milloin ja missä
hätäpuhelu on soitettu.
Poikkeustapauksissa lokitiedot voidaan lukea ajoneuvon muistista.
Lokitiedot voidaan yleensä lukea
vain tuomioistuimen määräyksellä
ja jos vastaavat laitteet on kytketty
suoraan ajoneuvoon.
Automaattinen hätäpuhelu
Järjestelmä on suunniteltu siten,
että hätäpuhelu käynnistyy automaattisesti tietyn asteisen onnettomuuden jälkeen, joka tunnistetaan
ajoneuvon antureilla.
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Automaattinen hätäpuhelujärjestelmä käsittelee henkilötietoja vain
ajoneuvon omistajan suostumuksella.
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Lähetetyt tiedot
Jos hätäpuhelu tapahtuu automaattisella hätäpuhelujärjestelmällä,
sama tieto välitetään nimetylle
hätäpuhelukeskukselle kuin eCallhätäpuhelujärjestelmän kautta yleisesti välitetään pelastuskeskukseen.
Lisäksi automaattinen hätäpuhelujärjestelmä välittää myös seuraavat lisätiedot ajoneuvon valmistajan
nimeämälle hätäpuhelukeskukselle
ja tarvittaessa julkiselle pelastuskoordinointikeskukselle:
• Onnettomuustiedot, esimerkiksi
ajoneuvon antureiden havaitsema törmäyssuunta pelastuspalvelujen pelastussuunnitelmien helpottamiseksi.
• Yhteystiedot, esimerkiksi asennetun SIM-kortin puhelinnumero
ja mahdollisesti kuljettajan puhelinnumero, jotta onnettomuuden
osallisiin saadaan tarvittaessa
nopeasti yhteys.
Tietojen tallennus
Hätäpuheluun liittyvät tiedot laukaistaan ajoneuvossa. Tiedot sisältävät tietoja hätäpuhelusta, esimerkiksi paikasta ja ajasta, jona se on
annettu.
Hätäpuhelukeskus tallentaa hätäpuheluista äänitallenteita.

Asiakkaan äänitallenteita tallennetaan 24 tuntia, mikäli hätäpuhelun
yksityiskohdat on analysoitava.
Tämän jälkeen äänitallennukset
poistetaan. Hätäpuhelukeskuksen
työntekijän äänitallenteita tallennetaan 24 tuntia laadunvarmistustarkoituksiin.
Henkilökohtaisten tietojen
julkaiseminen
Automaattisen hätäpuhelun yhteydessä saatuja tietoja käytetään vain
hätäpuhelun käsittelyyn. Ajoneuvon
valmistaja julkaisee käsittelemänsä
ja mahdollisesti tallentamansa tiedot, jos laki niin velvoittaa.
Lakisääteinen
hätäpuhelujärjestelmä
Automaattisella hätäpuhelujärjestelmällä ja lakisääteisellä eCallhätäpuhelujärjestelmällä varustetun
ajoneuvon omistajalla on oikeus
käyttää ajoneuvon eCall-järjestelmää automaattisen hätäpuhelun
sijasta.
Kytkeäksesi järjestelmän pois toiminnasta, ota yhteyttä valtuutettuun
Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tai muuhun luotettavaan korjaamoon.
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Lakisääteisessä eCall-hätäpuhelujärjestelmässä käytetään 112-hätänumeron infrastruktuuria.
Järjestelmä voidaan konfiguroida
siten, että hätäpuhelut tehdään
aina lakisääteisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän kautta eikä automaattisen hätäpuhelujärjestelmän
kautta. Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun
luotettavan korjaamon muuttaa
asetusta.

Tapahtumatietotallennin
EDR
Tämä ajoneuvo on varustettu EDRtapahtumatietotallentimella. EDR:n
päätehtävänä on tallentaa tietoa
onnettomuustilanteissa tai läheltä
piti -tilanteissa, kuten turvatyynyjen
lauetessa tai törmättäessä tiellä
olevaan esteeseen. Nämä tiedot
auttavat ymmärtämään, miten ajoneuvon järjestelmät ovat käyttäytyneet. EDR tallentaa lyhyen aikaa,
tyypillisesti korkeintaan noin 30
sekuntia, ajodynamiikkaan ja ajoneuvon turvajärjestelmiin liittyvää
tietoa.
Tähän ajoneuvoon asennettua
EDR-järjestelmää käytetään seuraavien tietojen tallentamiseen:
 Eri ajoneuvojärjestelmien käyttäytyminen niiden toimiessa.
 Olivatko kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt kiinnitettyinä.
 Kuinka syvälle (jos ollenkaan)
kuljettaja painoi kaasupoljinta ja/
tai jarrupoljinta.
 Millä nopeudella ajoneuvo kulki.
Nämä tiedot voivat antaa paremman ymmärryksen niistä olosuhteista, jotka johtavat kolareihin ja
loukkaantumisiin.
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Lakisääteinen eCall-hätäpuhelujärjestelmä on aina valmiustilassa
automaattisen hätäpuhelujärjestelmän lisäksi. Lakisääteinen eCallhätäpuhelujärjestelmä ottaa suorittaakseen hätäpuhelutoiminnon, jos
automaattinen hätäpuhelujärjestelmä ei teknisistä syistä toimi, esimerkiksi jos ajoneuvon valmistajan
nimeämään hätäkeskukseen ei
saada yhteyttä.
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Ajoneuvo rekisteröi EDR-tiedot
vain, jos onnettomuus on vakava.
Tavanomaisissa ajo-olosuhteissa
EDR ei tallenna tietoja eikä henkilötietoja tallenneta, esimerkiksi tietoja
nimestä, sukupuolesta, iästä tai
onnettomuuspaikasta.
Esimerkiksi lainvalvontaviranomaiset voivat kuitenkin yhdistää onnettomuustutkinnassa tavanomaisilla
menetelmillä hankittua tietoa EDRtietoihin.
EDR:n tallentamien tietojen lukemiseen tarvitaan erityislaitteita ja pääsyä ajoneuvoon tai EDR:ään. Ajoneuvon valmistajan lisäksi, muut
osapuolet kuten lainvalvontaviranomaiset, joilla on tarvittava erikoislaitteisto, voivat lukea tiedot, jos
heillä on pääsy autoon tai EDR-laitteeseen.

Ajoneuvon sisätilojen
melutasot
Euraasian talousunionin alue:
TULLILIITON TEKNISET
SÄÄDÖKSET "PYÖRILLÄ
LIIKKUVIEN AJONEUVOJEN
TUVALLISUUDESTA"
TR CU 018/2011 Liite nro 3, Osio 2,
(Ajoneuvojen sisätilojen melua koskevat määräykset), Taulukko 2.1,
Huomautukset 3
Tätä ajoneuvon ei saa käyttää julkisiin tarkoituksiin (esimerkiksi taksit).

Ajoneuvon valmistenumero
(VIN-numero)
Yleistä
Riippuen kansallisesta markkinaversiosta ajoneuvon valmistenumero
sijaitsee ajoneuvon eri kohdissa.
Tässä luvussa kuvataan eri kohdat
ajoneuvossa mallivariaatiot huomioon ottaen.
Moottoritila

Ajoneuvon valmistenumero sijaitsee moottoritilassa ajoneuvon
oikealla puolella.
Tyyppikilpi oikealla puolella

Tyyppikilvessä oleva ajoneuvon valmistenumero sijaitsee ajoneuvon
oikealla puolella.
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Tyyppikilpi vasemmalla
puolella

25

Muut varotoimet
VAROITUS
Älä muuntele autoa.

1

Tuulilasi

Ajoneuvon valmistenumero sijaitsee myös tuulilasin takana.

Älä muokkaa autoa muiden osien
(esim. akkujen, sähkökomponenttien
jne.) kuin alkuperäisten Toyota-osien
ja lisävarusteiden kanssa, sillä se voi
aiheuttaa odottamattoman toimintahäiriön tai tapaturman. Saadaksesi lisätietoa alkuperäisistä Toyota-osista ja lisävarusteista, ota yhteyttä valtuutettuun
Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tai muuhun luotettavaan korjaamoon.

YLEISTÄ TIETOA KÄSIKIRJASTA

Tyyppikilvessä oleva ajoneuvon
valmistenumero sijaitsee ajoneuvon vasemmalla puolella.
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VAROITUS
Älä asenna mitään varusteita tuulilasiin.

Jos tuulilasiin tai taustapeiliin asennetaan lisävaruste, se voi estää sinua
näkemästä tietä tai häiritä sinua, mikä
voi johtaa onnettomuuteen. Lisäksi,
jos tuulilasiin kiinnitetään esine, esimerkiksi imukuppi, se voi toimia linssinä ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon. Älä asenna taustapeiliin laajakuvapeiliä, koska se voi löystyä törmäyksessä ja aiheuttaa vammoja.

VAROITUS
Älä jätä savukkeensytyttimiä autoon.

Jos auto on pysäköitynä suorassa
auringonvalossa, lämpötila auton
sisällä voi muuttua erittäin korkeaksi.
Siksi on erittäin vaarallista jättää
autoon helposti syttyviä esineitä,
kuten sytyttimiä, koska ne voivat
räjähtää tai syttyä palamaan. Jos
istuinta siirrettäessä istuimen liikkuviin
osiin jää sytytin kiinni, sytytin voi rikkoutua ja aiheuttaa tulipalon.
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Autoon astuminen
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Ennen ajamaan lähtemistä
Auton tarkistus

Jos ajoneuvoon jää polttoainesäiliö,
syttyviä autonhoitotuotteita, suihkepulloja yms., on olemassa vaara, että ne
syttyvät ja räjähtävät. Myös silloin, kun
ajoneuvo pysäköidään ovet ja ikkunat
täysin suljettuina, älä jätä hiilihappopitoisten juomien säiliöitä ajoneuvoon,
koska lämpötila ajoneuvon sisällä voi
nousta yli 50 °C:een sijainnista riippuen.

VAROITUS
Varmista, että kaikki matkatavarat on
kiinnitetty turvallisesti.

Ennen kuin käynnistät moottorin,
suorita tarvittavat rutiinitarkastukset.
Omistajan vastuulla on suorittaa
rutiininomaiset ajoneuvon tarkistukset ja laillisesti tarvittavat vuositarkastukset paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Tarkempia tietoja tarkastusmenetelmistä löytyy
huoltokirjasta (huolto-opas).
VAROITUS
Älä jätä syttyviä esineitä ajoneuvoon.

Äkkijarrutuksen tai törmäyksen sattuessa kiinnittämättömät esineet voivat
lentää ympäriinsä ja osua matkustajiin,
mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
Säilytä aina matkatavarat turvallisesti
tavaratilassa, jos mahdollista.

VAROITUS
Älä jätä esineitä lattialle kuljettajan
puolelle.
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VAROITUS
Jos esine jumittuu jarrupolkimen
taakse, jarruttaminen voi olla mahdotonta ja kaasupoljin ei ehkä nouse ylös
painamisen jälkeen, mikä voi johtaa
erittäin vaaralliseen tilanteeseen.
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VAROITUS
Varo hengittämästä pakokaasuja.

VAROITUS
Varmista, että lattiamatot ovat kunnolla
lukittuneet paikoilleen.

Käytä vain alkuperäisiä Toyota-lattiamattoja, jotka on suunniteltu tätä
mallia varten, ja kiinnitä ne paikalleen
mukana toimitetuilla kiinnikkeillä. Jos
lattiamatot on poistettu, kuten ajoneuvoa puhdistettaessa, varmista, että ne
asennetaan turvallisesti kiinnittimien
avulla ennen autolla ajamista.
Jos käytetään lattiamattoa, jota ei voi
asentaa turvallisesti vaurioituneen kiinnittimen yms. vuoksi, se voi siirtyä ajon
aikana ja peittää kaasupolkimen.
Matto saattaa tällöin painaa polkimen
alas ja aiheuttaa onnettomuuden.
Älä myöskään koskaan asenna kahta
tai useampaa lattiamattoa toistensa
päälle. Lisämatot eivät ainoastaan häiritse polkimien normaalia toimintaa,
vaan on olemassa vaara, että matto
voi kääriytyä jarrupolkimen taakse ja
estää sen painumisen.

Jos pakokaasujärjestelmässä on reikä
tai halkeama, joka johtuu esimerkiksi
korroosiosta, pakokaasut voivat
päästä autoon ajon aikana. Jos haistat
pakokaasun hajua autossa, avaa ikkunat täysin ja tarkastuta auto valtuutetulla Toyota-jälleenmyyjällä tai -korjaamolla tai muulla luotettavalla korjaamolla mahdollisimman pian.

Varmista ympäristön
turvallisuus

2

PIKAOPAS

Pakokaasu sisältää väritöntä, hajutonta hiilimonoksidia (CO). Hiilimonoksidia (CO) voidaan hengittää huomaamatta ja pahimmassa tapauksessa se
voi aiheuttaa kuoleman. Varmista, että
moottori ei ole joutokäynnillä suljetussa autotallissa tai muussa paikassa, jossa on huono ilmanvaihto.
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 Auton ympärillä on sokeita kohtia,
joita ei voida nähdä kuljettajan
istuimelta. Varmista ennen ajamaan lähtemistä, että ajoneuvon
ympärillä olevalla alueella ei ole
pieniä lapsia tai matalia kohteita.
 Jos peruuttaessasi et näe auton
takana olevaa aluetta riittävästi,
poistu autosta ja tarkista alue
ennen kuin jatkat.
Jos fyysinen kuntosi on
huono
Älä aja, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
Jos ajat pitkiä aikoja, muista pysähtyä ja levätä säännöllisesti.

Auton lukituksen avaaminen
Paina kauko-ohjaimen
painiketta.

Asetuksista riippuen avataan vain
kuljettajan oven lukitus tai kaikkien
ovien lukitus.
Jos ainoastaan kuljettajan oven lukitus aukeaa, paina kauko-ohjaimen
painiketta uudelleen avataksesi
myös muiden ovien lukitus.
Auton lukitseminen
1 Sulje kuljettajan ovi.
2

Paina kauko-ohjaimen
painiketta.

Avaaminen ja sulkeminen
Kauko-ohjaimen painikkeet

Kaikki ajoneuvon ovet lukittuvat.
Keskuslukituspainikkeet
Yleiskatsaus

1 Lukituksen avaaminen
2 Lukitseminen
3 Takaluukun lukituksen avaaminen
4 Ajovalojen saattovalotoiminto

Keskuslukituspainikkeet.
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Lukitseminen
Painikkeen painaminen
lukitsee auton, kun etuovet ovat kiinni.
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Ota kunnon ote jostakin auton oven
kahvasta.
Auton lukitseminen

Polttoainesäiliön luukun lukitus on
edelleen auki.
Lukituksen avaaminen

2

Älyavainjärjestelmä
Toimintaperiaate
Tämän toiminnon avulla pääset
autoon käyttämättä kauko-ohjainta.
Riittää, että sinulla on kauko-ohjain
mukanasi, esimerkiksi housuntaskussa.
Auto tunnistaa kauko-ohjaimen
automaattisesti, kun se on auton
välittömässä läheisyydessä tai sen
sisällä.
Auton lukituksen avaaminen

Kun ovet ovat suljetut, kosketa
ovenkahvan painaumaa (lukitustunnistin) sormella noin yhden sekunnin ajan.
Takaluukku
Avaaminen
Pidä kauko-ohjaimen painiketta painettuna noin yhden sekunnin ajan. Riippuen asetuksesta
ovien lukitus saattaa myös aueta,
katso sivu 100.
Sulkeminen
Sulje takaluukku käsin.

PIKAOPAS

Painikkeen painaminen
avaa auton lukituksen.
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Näytöt ja säätimet

Kuljettajan ovi

Ohjauspyörän läheisyydessä

3

2 1

2
3

1

4

1 Pyyhkimet
2 Mittaristo
3 Suuntavilkku, ajovalojen kaukovalot
4 Valokatkaisin

4

1 Ulkopeilit
2 Sähkötoimisten ikkunannostimien katkaisimet
3 Keskuslukitusjärjestelmä
4 Takaluukun lukituksen avaaminen
Katkaisimet keskikonsolissa

Merkkivalot ja varoitusvalot
Mittaristo
Merkkivalot ja varoitusvalot voivat
syttyä useissa eri yhdistelmissä ja
väreissä.
Kun moottori käynnistyy tai valmiustila kytketään päälle, joidenkin
valojen toiminnot tarkistetaan
lyhyesti.

1 Vaihdevipu
2 Ohjain
3 Automaattisen Start&Stoptoiminnon peruutuspainike
4 Sport-ajotilan katkaisin
5 Pysäköintiavustimen painike
6 VSC OFF -painike
7 Toyota Supra Safety -painike
8 Seisontajarru
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Toyota Supra Command
Toimintaperiaate

Puheohjaus
Puheohjausjärjestelmän aktivointi

Toyota Supra Command yhdistää
useiden katkaisimien toiminnot.
Näitä toimintoja voidaan käyttää
ohjaimella ja laitteen versiosta riippuen myös kosketusnäytöllä.
Ohjain

Toiminta
Paina kerran: tuo päävalikon esiin.
Paina kaksi kertaa: tuo
esiin kaikki päävalikon
valikkokohdat.
Tuo Communication-valikon esiin.
Tuo Media/Radio-valikon
esiin.
Tuo navigointijärjestelmän
määräpaikkavalikon esiin.
Tuo navigointikartan esiin.
Paina kerran: tuo edellisen näytön esiin.
Paina ja pidä painettuna:
tuo viimeksi käytetyt valikot
esiin.
Tuo Options-valikon esiin.

1

Paina painiketta ohjauspyörässä.

2 Odota äänimerkkiä.
3 Sano komento.
Symboli ilmaisee, että
puheohjausjärjestelmä on
aktiivinen.

Jos muita puhekomentoja ei ole
mahdollista käyttää, siirry Toyota
Supra Command -toimintoon käyttääksesi toimintoa.
Puheohjausjärjestelmän
kytkeminen pois päältä
Paina ohjauspyörän painiketta tai sano ›Cancel‹
(peruuta).

Tietoa hätäpuheluita varten
Puheohjausjärjestelmää ei tule
käyttää hätäpuheluihin. Stressi
saattaa muuttaa henkilön puhetta ja
äänenkorkeutta. Tämä saattaa tarpeettomasti viivyttää puhelun
yhdistämistä.
Käytä sen sijaan taustapeilin lähellä
olevaa SOS-painiketta.

2
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n Ohjaimen painikkeet
Painike
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2 Kuljettajan istuimen muistitoiminto
3 Selkänojan kulma
4 Selkänojan leveys
5 Ristiselän tuki

Säätö ja käyttö
Istuimet, peilit ja
ohjauspyörä
Käsin säädettävät istuimet

6

1
2
3
4
5
6
*:

5 4 3

2

1

Selkänojan kulma
Korkeus
Selkänojan leveys*
Ristiselän tuki*
Eteenpäin/taaksepäin
Istuinkulma*
Joissakin malleissa

Sähköisesti säädettävät
istuimet*
*:

Ulkopuolisten taustapeilien
säätö

1 Säätö
2 Peilin valinta, automaattinen
pysäköintitoiminto, katso sivu
118.
3 Taittaminen ja avaaminen
Ohjauspyörän säätäminen
Ohjauspyörän säätö

Joissakin malleissa

1 Eteenpäin/taaksepäin, korkeus,
istuinkulma

1 Taita vipu alas.
2 Siirrä ohjauspyörä haluamaasi
korkeuteen ja kulmaan istumaasentosi mukaan.
3 Käännä vipu takaisin ylös.
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Muistitoiminto

Tietoviihde

Toimintaperiaate
Muistitoiminto mahdollistaa seuraavien asetusten tallentamisen ja
palauttamisen tarvittaessa:
• Istuimen asento.
• Ulkopeilin asento.
• Tuulilasinäytön korkeus.

Radio


Tyyppi A

2

1 Aseta haluamaasi asentoon.
Paina kuljettajan istuimen
painiketta. Painikkeen kirjaimien valot syttyvät.
3 Paina haluamaasi painiketta 1
tai 2 kuljettajan istuimessa, kun
kirjaimen valo palaa. Äänimerkki
kuuluu.

1 Viihdelähteen vaihtaminen
2 Äänilähde päälle / pois päältä,
äänenvoimakkuus
3 Suosikit-painikkeet
4 Aseman/raidan vaihtaminen
5 Liikennetiedot


Tyyppi B

Palauttaminen
Paina painiketta 1 tai 2.

1 Viihdelähteen vaihtaminen
2 Äänilähde päälle / pois päältä,
äänenvoimakkuus
3 Suosikit-painikkeet
4 Aseman/raidan vaihtaminen
5 Aaltoalueen vaihtaminen

PIKAOPAS

Tallennus

2
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Matkapuhelimen liittäminen
Yleistä
Kun matkapuhelin on liitetty ajoneuvoon, sitä voidaan käyttää Toyota
Supra Command -toiminnolla,
ohjauspyörän painikkeilla ja puheohjauksella.
Matkapuhelimen yhdistäminen
Bluetoothin kautta

• Vertaa ohjausnäytössä näkyvää
tarkistusnumeroa laitteen näytössä olevaan tarkistusnumeroon.
Vahvista tarkistusnumero laitteesta ja
ohjausnäytöstä.

• Syötä sama tarkistusnumero laitteeseen ja Toyota Supra Command -toiminnon kautta ja vahvista se sitten.
Laite on liitetty ja näkyy laiteluettelossa.

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

Puhelintoiminnot

1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)
4 "Connect new device" (yhdistä
uusi laite)
5 Valitse toiminnot, joita haluat
käyttää matkapuhelimella.
Auton Bluetooth-nimi näkyy ohjausnäytössä.

6 Muiden toimintojen suorittaminen matkapuhelimella; katso
matkapuhelimen käyttöohje: esimerkiksi Bluetooth-laitteen tai
uuden laitteen löytäminen/liittäminen.
Auton Bluetooth-nimi näkyy matkapuhelimen näytöllä. Valitse auton
Bluetooth-nimi.

7 Mobiililaitteesta riippuen näytetään joko tarkistusnumero, tai
sinun täytyy syöttää tarkistusnumero itse.

Puhelun hyväksyminen
Saapuvat puhelut voidaan hyväksyä eri tavoin.
• Toyota Supra Command
-toiminnon kautta:
"Accept" (hyväksy)

•

Paina painiketta ohjaus-

pyörässä.
• Mittariston valintaluettelon
kautta:
Valitse käyttämällä ohjauspyörässä
sijaitsevaa uritettua pyörää: "Accept"
(hyväksy)

Numeron valitseminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "Comunication" (viestintä)
2 "Dial number" (valitse numero)
3 Syötä numerot.
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4

Valitse symboli. Puhelu suoritetaan puhelintoiminnolle liitetyllä matkapuhelimella.

Yhteyden muodostaminen lisäpuhelimella:
1

Paina painiketta.

Apple CarPlay -toiminnon
valmistelu*
*

: Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
CarPlay-ohjelmalla voidaan käyttää yhteensopivan Apple iPhone
-laitteen tiettyjä toimintoja Siri-äänitoiminnolla ja käyttämällä Toyota
Supra Command -toimintoa.
Toimintaa koskevat vaatimukset
• Yhteensopiva iPhone.
iPhone 5 tai uudempi, jossa on iOS 7.1
tai uudempi.

• Vastaava matkaviestinsopimus.
• Bluetooth, Wi-Fi ja Siri-puhetoiminnot aktivoidaan iPhonessa.
Bluetooth- ja CarPlay-toimintojen
kytkeminen päälle
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)

3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)
4 "Settings" (asetukset)
5 Valitse seuraavat asetukset:
"Bluetooth"
"Apple CarPlay"

iPhonen rekisteröinti
CarPlay-ohjelmalla
iPhonen rekisteröinti ajoneuvon
Bluetoothin kautta.

2

Valitse toiminto CarPlay:

PIKAOPAS

2 "Call via" (soita seuraavan
kautta)

37

"Apple CarPlay"
iPhone on liitetty ajoneuvoon ja
näkyy laiteluettelossa.
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Ajon aikana
Ajaminen
Ajovalmiustila
Ajovalmiustilan kytkeminen päälle

Seisontajarru
Kytkeminen
Vedä katkaisimesta.
Katkaisimen LED-valo ja
mittariston merkkivalo syttyvät.

Vapauttaminen
Kun ajovalmiustila on kytkettynä:

1 Paina jarrupoljinta.
2 Paina käynnistyspainiketta.
Ajovalmiustilan kytkeminen pois
päältä
1 Kun auto on pysähdyksissä,
siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon.
2 Paina käynnistyspainiketta.
Moottori sammuu.

3 Kytke seisontajarru.

Paina katkaisinta jarrupolkimen ollessa painettuna
tai vaihteenvalitsimen
ollessa asennossa P.

LED-valo ja merkkivalo sammuvat.
Seisontajarru vapautetaan.
Automaattivaihteisto
Vaihteenvalitsimen siirtäminen
asentoihin D, N, R

Auto Start Stop
Auto Start Stop -toiminto sammuttaa moottorin automaattisesti
pysähdyksen ajaksi polttoaineen
säästämiseksi. Lähdettäessä liikkeelle moottori käynnistyy automaattisesti seuraavissa olosuhteissa:
• Vapauttamalla jarrupoljin.

• D ajoasento.
• N vapaa-asento.
• R peruutus.
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Kun kuljettajan turvavyö on kiinnitetty, paina vaihteenvalitsinta
lyhyesti haluttuun suuntaan, mahdollisen vastuskohdan yli. Vaihdevipu palaa aina keskiasentoon.
Pidä jarrut kytkettyinä, kunnes olet
valmiina lähtemään liikkeelle, muuten auto liikkuu, kun ajoasento tai
peruutusvaihde valitaan.

Paina P-painiketta.
Automaattivaihteisto,
käsikäyttö

Kytke vaihteenvalitsimen R-asento
ainoastaan auton ollessa paikallaan.
Vaihteenvalitsimen lukituksen
vapauttaminen

Aktivoi käsikäyttö:
Paina vaihteenvalitsin vasemmalle, pois D-asennosta.

Paina painiketta.
P-asennon kytkeminen
Kytke vaihteenvalitsimen P-asento
ainoastaan auton ollessa paikallaan.

Käsikäyttö:
• Vaihtaminen pienemmälle: paina
vaihteenvalitsinta eteenpäin.
• Vaihtaminen suuremmalle: vedä
vaihteenvalitsinta taaksepäin.
Käsikäytön poiskytkentä:
Paina vaihteenvalitsinta oikealle.

2
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Vaihteenvalitsimen lukitus estää
tahattoman vaihtamisen asentoon
R tai tahattoman siirtymisen pois Pasennosta.
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Kaukovalot, vilkkuvalo,
suuntavalo
Kaukovalot, kaukovaloilla
vilkuttaminen

Vasemman puolen suuntavalo vilkkuu 3
kertaa.

4 Käännös vasemmalle
Valot ja valaistus
Valotoiminnot
Symboli

Toiminta
Takasumuvalo.

Valot pois päältä.

Työnnä vipua eteenpäin tai vedä
sitä taaksepäin.
• Kaukovalot palavat, nuoli 1.
Kaukovalot syttyvät, kun lähivalot on
kytketty päälle.

• Kaukovalot pois päältä / kaukovalovilkku, nuoli 2.
Suuntavilkku
1
2

3

Päiväajovalot.

Sivuvalot.
Automaattinen ajovalojen
ohjaus.
Mukautuvat valotoiminnot.
Lähivalot.

Mittariston valaistus.

Seisontavalo, oikea.

4

1 Käännös oikealle
2 Kaistanvaihto oikealle (siirrä
vipua osittain ja vapauta se)
Oikean puolen suuntavalo vilkkuu 3
kertaa.

3 Kaistanvaihto vasemmalle (siirrä
vipua osittain ja vapauta se)

Seisontavalo, vasen.

Pyyhinjärjestelmä
Pyyhkimiä voi käyttää, kun valmiustila on kytkettynä päälle.
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Pyyhkijöiden kytkeminen päälle /
pois päältä ja kertapyyhkäisy

41

Sadetunnistin
n Kytkeminen päälle / pois päältä

n Päälle kytkeminen

2

Aktivointi: paina vipua ylöspäin neutraaliasennosta, nuoli 1.
Poiskytkentä: paina vipu takaisin
neutraaliasentoon.
n Herkkyyden säätäminen

n Poiskytkentä ja kertapyyhkäisy

Käännä pyyhinvivun uritettua pyörää.
Tuulilasin puhdistaminen

Paina vipua alaspäin.
• Poiskytkentä: paina vipua alaspäin, kunnes vipu on alkuasennossa (asento 0).
• Kertapyyhkäisy: paina vipua alaspäin alkuasennosta (asennosta 0).
Vedä pyyhinvivusta.

PIKAOPAS

Paina vipua ylöspäin haluttuun
asentoon.
• Pyyhkijöiden lepoasento:
asento 0.
• Sadetunnistin: asento 1.
• Normaali pyyhintänopeus:
asento 2.
• Nopea pyyhintänopeus:
asento 3.
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Lämmitys-/
ilmastointijärjestelmä
Painike

Painike

Toiminta

Toiminta

Istuinlämmitys.

Lämpötila.

Ilmastointitoiminto.

Ilmanvirtaus,
käsisäätöinen.
Ilmankierrätystoiminto.

Pysähdys polttoaineen
lisäämiseksi
Suurin viilennys.

Polttoaineen lisääminen

AUTO-ohjelma.

Ilman suuntaus,
käsisäätöinen.

Polttoainesäiliön täyttöaukon
korkki
1 Avaa polttoaineen täyttöaukon
kansi napauttamalla sen takareunaa.

Poiskytkentä.

Tuulilasin sulattaminen ja
huurteenpoisto.
Takalasin
huurteenpoistolaite.

2 Käännä polttoainesäiliön täyttöaukon korkkia vastapäivään.
3 Aseta polttoainesäiliön täyttöaukon korkki polttoainesäiliön luukun pidikkeeseen.
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Bensiini
Polttoaineen optimaalisen kulutuksen varmistamiseksi bensiinin on
oltava rikitöntä tai rikkipitoisuudeltaan alhaista.
Jos pumpussa on merkintä, jonka
mukaan polttoaine sisältää metallia,
sitä ei saa käyttää. S. 329
Omistajan käsikirjassa on tietoa
suositellusta bensiinilaadusta.

Tietoa rengaspaineesta

Rengaspaineiden tarkistus
Tarkista säännöllisesti ja säädä tarvittaessa:
• Vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.
• Ennen pitkiä matkoja.
Sähköinen öljynmittaus
Toimintaa koskevat vaatimukset
Esillä olevista näytöistä riippuen tilanäyttö näkyy moottorin käydessä tai
vähintään 30 minuutin ajon jälkeen.
Moottorin öljymäärän näyttäminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
3

Rengaspainemerkinnät löytyvät ovipilarissa sijaitsevasta rengaspainekilvestä.
Säädettyäsi rengaspaineet
Rengaspainemonitoria (TPM) varten:
Korjatut rengaspaineet otetaan
automaattisesti käyttöön. Tarkista,
että rengasasetukset on suoritettu
oikein.
Jos renkaat eivät löydy ohjausnäytön rengaspainemerkinnöistä, nollaa
rengaspainemonitori TPM.

"Engine oil level"
(moottorin öljymäärä)

Ohjausnäytössä näkyy erilaisia viestejä moottorin öljytasosta riippuen.
Noudata näitä viestejä
Moottoriöljyn lisääminen
Yleistä
Pysäytä auto turvallisesti ja kytke
ajovalmiustila pois päältä ennen
moottoriöljyn lisäämistä.

2

PIKAOPAS

Vanteet ja renkaat
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Lisääminen

Apu jos auto jää tielle
Tiepalvelu
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "Connected Serv."
(yhdistetty palvelu)

Älä lisää moottoriöljyä, ellei mittaristossa näytetä viestiä.
Huomaa viestissä oleva lisättävä
määrä.
Älä lisää liian paljon moottoriöljyä.
Huomaa suositellut moottoriöljytyypit: katso sivu 333.

Apu, jos auto jää tielle
Hätävilkut

2 "Toyota Supra Assistance"
(Toyota Supra -avustus)
3 "Roadside assistance"
(tiepalvelu)
Puheyhteys muodostetaan.

Toyota Supra Connect
Concierge Service
Concierge Service -palvelu tarjoaa
tietoa hotelleista, ravintoloista jne.
ja voi lähettää ajoneuvoon tekstiviestin, jossa on tarvittavat tiedot.
Osoitteet voidaan lähettää myös
suoraan navigointijärjestelmään.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "Connected Serv."
(yhdistetty palvelu)
2 "Toyota Supra Assistance"
(Toyota Supra -avustus)

Painike sijaitsee keskikonsolissa.

3 "Concierge Services"
Concierge Service -palveluun muodostetaan puheyhteys.
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Etähuolto
Etähuollot ovat palveluja, jotka auttavat pitämään ajoneuvon liikkuvana.
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VAROITUS
Jos otat torkut autossa, sammuta aina
moottori.

Etähuollot voivat käsittää seuraavat
palvelut:
• Tiepalvelu
• Akkuvahti
2

Ajon jälkeen

Kun poistut ajoneuvosta, kytke
moottorin virtakatkaisin pois päältä,
kytke seisontajarru ja lukitse ovet.

VAROITUS
Ole varovainen pysäköidessäsi, että
et pysäköi ajoneuvoa syttyvien materiaalien lähelle.

Kun pysäköit ajoneuvon, pysähdy
turvalliselle ja sopivalla pysäköintialueelle, käytä P (pysäköinti) -katkaisinta vaihteenvalitsimessa ja
kytke käynnistyspainike pois
päältä.
Älä pysäköi ajoneuvoa syttyvien
materiaalien, kuten kuivan ruohon,
lehtien, paperin, öljyn yms., lähelle.
Jos tällaiset materiaalit koskettavat
pakojärjestelmää, ne voivat aiheuttaa
tulipalon.

PIKAOPAS

Pysäköitäessä

Jos torkkujen ottaminen autossa on
välttämätöntä, pysäköi auto turvalliseen paikkaan, kytke käynnistyspainike pois päältä ja nuku matkustajan
istuimessa, jos se on mahdollista. Jos
moottori jätetään käyntiin, kaasupoljinta voidaan painaa tai vaihteenvalitsinta voidaan käyttää tahattomasti,
mikä voi johtaa onnettomuuteen.
Lisäksi, jos moottori käy suurella kierrosnopeudella pitkiä aikoja, pakojärjestelmä ja moottori voivat tulla erittäin
kuumiksi, mikä voi aiheuttaa tulipalon.
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Ohjaamo
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Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset
varusteet sekä saatavilla olevat erikoisvarusteet. Siksi saatetaan kuvata
varusteita ja toimintoja, joita ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen
lisävarusteiden tai maakohtaisten määritysten vuoksi. Tämä koskee myös
turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja järjestelmiä. Noudata asiaankuuluvia
lakeja ja määräyksiä, kun käytät toimintoja ja järjestelmiä.

Ohjauspyörän läheisyydessä

1 Keskuslukitusjärjestelmä
Lukituksen avaaminen

Takasumuvalo S. 193

S. 88
Lukitseminen S. 88
2

3 Ulkopeilien toiminta S. 116
4 Valot

Sähkötoimisten ikkunannostimien katkaisimet S. 105

Valojen sammuttaminen
S. 188
Päiväajovalot S. 191
Sivuvalot S. 189
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Mukautuva vakionopeus-

Automaattinen ajovalojen
ohjaus S. 188
Automaattiset kaukovalot S. 192

säädin päälle / pois päältä
S. 243
Vakionopeussäädin:

Lähivalot S. 189
Mittariston valaistus
S. 194

nopeuden tallentaminen
Nopeusrajoitusavustin: hyväksy
ehdotettu nopeus S. 253
Vakionopeussäätimen

Oikea pysäköintivalo
S. 190
Vasen pysäköintivalo

Suuntavilkku S. 154
Kaukovalot, kaukovaloilla
vilkuttaminen S. 154
Automaattiset kaukovalot

keskeyttäminen / palauttaminen
S. 238
Mukautuva vakionopeussäädin: etäisyyden
lisäämiseksi / etäisyyden pienentämiseksi S. 238
Vakionopeussäätimen keinukytkin S. 238
8 Mittaristo S. 166
9 Painikkeet ohjauspyörässä,
oikealla

S. 192

Valintaluettelot S. 180

Auton tietokone S. 180
6 Vaihdekatkaisin S. 161
7 Painikkeet ohjauspyörässä,
vasemmalla
Manuaalinen nopeusrajoitin S. 238
Vakionopeussäädin
päälle / pois päältä S. 240
Vakionopeussäätimen toiminnan palauttaminen S. 238
Vakionopeussäätimen
keskeyttäminen S. 238

Äänenvoimakkuus, katso
navigointijärjestelmän käyttöohjekirja.
Puheohjausjärjestelmä
S. 67
Puhelin, katso navigoinnin, viihteen ja viestinnän käyttöopas
Valintaluetteloiden uritettu pyörä
S. 180
10Vaihdekatkaisin S. 161

3
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S. 190
5 Ohjauspylvään vipu, vasen
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11Ohjauspylvään vipu, oikea
Pyyhkimet S. 155
Sadetunnistin S. 156
Tuulilasin puhdistaminen

13

Äänitorvi, koko alue

14

Konepellin lukituksen
avaaminen S. 328

15

S. 157
12Ohjauspyörän säätäminen
S. 118

Takaluukun lukituksen
avaaminen S. 91

Keskikonsolin ympärillä

1
2
3
5

4

6

11
10

7
9

1 Ohjausnäyttö S. 58
2

Hätävilkut S. 361

3 Ilmanvaihto S. 273
4 Hansikaslokero S. 281
5 Radio/multimedia, katso
navigointijärjestelmän käyttöohjekirja.
6 Automaattinen lämmitys-/ilmastointi S. 268

8

7 Painikkeilla varustettu ohjain
S. 58, S. 59
8

Sport-ajotilan katkaisin
S. 164
Sport-ajotila
Toyota Supra Safety -järjestelmä S. 209
Auto Start/Stop S. 149
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Pysäköintitunnistimet
S. 255
Peruutuskamera S. 260
RCTA (Peruutusvahti) S. 264
Pysäköintiavustin S. 255

9
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Seisontajarru S. 152

10Automaattivaihteiston vaihteenvalitsin S. 158
11

Ajonvakautusjärjestelmä,

Ajovalmiustilan kytkeminen päälle / pois päältä S. 148

VSC S. 234

Sisäkaton verhouksen ympärillä
3
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1

Etumatkustajan turvatyynyn merkkivalo S. 208

2

Lukuvalot S. 195

3

Sisävalo S. 194

4

Hätäpuhelu, SOS S. 362
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Auton toimintatila
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Yleistä
Tilanteesta riippuen auto on
yhdessä kolmesta eri tilasta:
• Lepotila.
• Valmiustila.
• Ajovalmiustila.

Yleistä
Auto on lepotilassa ennen kuin olet
avannut sen lukituksen ulkoa käsin
ja sen jälkeen, kun poistut autosta
ja lukitset sen.
Turvaohjeet
VAROITUS
Jos auton liikkumista ei ole estetty, se
saattaa lähteä liikkeelle ja vieriä tiehensä. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Varmista ennen autosta
poistumista, ettei se pääse liikkumaan.
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi, että auto ei pääse liikkumaan:
• Kytke seisontajarru.
• Käännä etupyörät kohti reunakiveystä, jos pysäköit mäessä.
• Varmista, että auto ei pääse liikkumaan mäessä asettamalla kiilat
pyörien eteen.

VAROITUS

Lepotila
Toimintaperiaate
Kun auto on lepotilassa, se on kytketty pois päältä. Kaikki sähköä
kuluttavat laitteet ovat pois käytöstä.

Jos lapsia tai lemmikkieläimiä jätetään ilman valvontaa autoon, ne voivat saada auton liikkeelle ja vaarantaa itsensä tai muita tienkäyttäjiä esimerkiksi seuraavilla toimilla:
• Painamalla käynnistyspainiketta.
• Seisontajarrun vapauttaminen.
• Avaamalla ja sulkemalla ovia tai
ikkunoita.
• Siirtämällä vaihteenvalitsimen Nasentoon.
• Käyttämällä auton laitteita.
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VAROITUS
On olemassa onnettomuus- tai loukkaantumisvaara. Älä jätä lapsia tai
lemmikkieläimiä ilman valvontaa
autoon. Kun poistut autosta, ota
kauko-ohjain mukaasi ja lukitse auto.

Automaattinen lepotila

Auto ei siirry automaattisesti lepotilaan puhelun aikana.
Auton siirtyminen lepotilaan,
kun etuovi avataan
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)

Paina painiketta ja
pidä sitä painettuna,
kunnes mittariston
OFF-näyttö sammuu.

Valmiustila
Toimintaperiaate
Kun valmiustila on aktivoitu, useimpia toimintoja voidaan käyttää
auton ollessa paikallaan. Kaikki
haluamasi asetukset voidaan suorittaa.
Yleistä
Auto siirtyy valmiustilaan, kun etuovet avataan ulkopuolelta.

3 "Doors/Key" (ovet/avaimet)
4 "Switch off after door opening"
(poiskytkentä oven avaamisen
jälkeen)
Manuaalinen lepotila
Voit määrittää auton siirtymisen
lepotilaan matkan päättyessä:

Näyttö mittaristossa
OFF näkyy mittaristossa. Ajovalmiustila
kytkeytyy pois päältä
ja valmiustila kytkeytyy päälle.

3
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Auto siirtyy automaattisesti lepotilaan seuraavissa olosuhteissa:
• Muutaman minuutin kuluttua, jos
autoa ei käytetä.
• Jos akun varaustila on alhainen.
• Jos poistut autosta ja jokin etuovista avataan, riippuen Toyota
Supra Command -asetuksista.
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Ajovalmiustila
Toimintaperiaate
Ajovalmiustilan päälle kytkeminen
vastaa moottorin käynnistämistä.
Yleistä
Joitakin toimintoja, esimerkiksi
ajonvakautusjärjestelmää (VSC),
voidaan käyttää vain, kun ajovalmiustila on kytketty päälle.

HUOMAA
Toistuvat käynnistysyritykset tai käynnistäminen useita kertoja nopeasti
peräkkäin aiheuttaa sen, että polttoaine ei pala tai se palaa riittämättömästi. Katalysaattori voi ylikuumentua. On olemassa materiaalivahingon
vaara. Vältä nopeasti toistuvia peräkkäisiä käynnistyksiä.

Ajovalmiustilan kytkeminen
päälle
Toimintaperiaate

Turvaohjeet

Ajovalmiustilaan siirrytään käyttämällä
käynnistyspainiketta:

VAROITUS
Tukkeutuneen pakoputken tai riittämättömän ilmanvaihdon seurauksena haitallisia pakokaasuja voi päästä autoon.
Pakokaasut sisältävät haitallisia aineita,
jotka ovat värittömiä ja hajuttomia. Suljetuissa tiloissa pakokaasuja voi myös
kerääntyä auton ulkopuolelle. On olemassa onnettomuusvaara, joka voi johtaa kuolemaan. Huolehdi pakoputken
esteettömyydestä ja varmista riittävä
ilmanvaihto.

VAROITUS
Jos auton liikkumista ei ole estetty, se
saattaa lähteä liikkeelle ja vieriä tiehensä. On olemassa onnettomuuden
vaara. Varmista ennen autosta poistumista, ettei se pääse liikkumaan.
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi, että auto ei pääse liikkumaan:
• Kytke seisontajarru.
• Käännä etupyörät kohti reunakiveystä, jos pysäköit mäessä.
• Varmista lisäksi, että auto ei pääse
liikkumaan ylä- tai alamäessä asettamalla kiilat pyöriin.

Automaattivaihteisto
1 Paina jarrupoljinta.
2 Paina käynnistyspainiketta.
Käynnistysprosessi aktivoituu automaattisesti lyhyeksi ajaksi ja pysähtyy, kun moottori käynnistyy.
Suurin osa mittaristossa olevista
merkkivaloista ja varoitusvaloista
palaa eri pituisia aikoja.
Bensiinimoottori
Moottoriversiosta riippuen täysi
käyttöteho on käytettävissä vasta
noin 30 sekunnin kuluttua moottorin
käynnistämisestä. Tällöin auto ei
kiihdy normaaliin tapaan.
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Näyttö mittaristossa
Kun ajovalmiustila on kytketty
päälle, kierroslaskuri näyttää moottorin nykyisen kierrosnopeuden.
Ajovalmiustilan kytkeminen
pois päältä
1 Kun auto on pysähdyksissä,
siirrä vaihteenvalitsin P-asentoon.
2 Paina käynnistyspainiketta.

3 Kytke seisontajarru.

Toyota Supra Command
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita, joita ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen
lisävarusteiden tai maakohtaisten
vaatimusten vuoksi. Tämä koskee
myös turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja järjestelmiä. Noudata asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, kun
käytät toimintoja ja järjestelmiä.

Toimintakonsepti
Toimintaperiaate
Toyota Supra Command yhdistää
useiden katkaisimien toiminnot.
Näitä toimintoja voidaan käyttää
ohjaimella ja laitteen versiosta riippuen myös kosketusnäytöllä.
Turvaohjeet
VAROITUS
Integroitujen tietojärjestelmien ja viestintälaitteiden käyttö matkan aikana
voi häiritä sinun keskittymistäsi tiehen. Voit menettää auton hallinnan.
On olemassa onnettomuuden vaara.
Käytä järjestelmiä tai laitteita vain, jos
liikenneolosuhteet sallivat sen.
Pysäytä tarvittaessa ja käytä järjestelmiä tai laitteita auton ollessa pysähdyksissä.

3
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Moottori sammuu. Auto siirtyy valmiustilaan.
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Merkintä ja näyttö
Kirjaimet ja numerot
Kirjaimia ja numeroita voidaan syöttää ohjaimella tai kosketusnäytöllä.
Näppäimistön näyttö muuttuu automaattisesti.
Symboli
tai

Toimintojen ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Joitakin valikkokohtia edeltää valintaruutu. Ruutu osoittaa, onko toiminto käytössä vai poissa käytöstä.
Valikkokohdan valinta kytkee toiminnon päälle tai pois päältä.
Toiminto on käytössä.

Toiminta
Vaihda isojen ja pienten
kirjainten välillä.
Välilyöntien lisääminen.
Puheohjauksen käyttö.
Merkinnän vahvistaminen.

Toiminto on poistettu käytöstä.
Tilatiedot
n Yleistä

Tilakenttä sijaitsee ohjausnäytön
yläosassa. Tilatiedot näytetään
symbolien muodossa.
n Tilakentän symbolit


Merkinnän vertailu
Kun syötät nimiä ja osoitteita, vaihtoehdot rajoittuvat vähitellen ja seuraava kirjain saatetaan syöttää
automaattisesti.
Syötettyjä tietoja verrataan jatkuvasti autoon tallennettuihin tietoihin.
• Vain sellaisia kirjaimia, joille on
saatavilla tietoja, tarjotaan syötettäväksi.
• Määräpaikan haku: paikannimet
voidaan syöttää kaikilla Toyota
Supra Commandissa saatavilla
olevilla kielillä.

Puhelinnumero

Symboli

Merkitys
Saapuva tai lähtevä puhelu.
Vastaamaton puhelu.
Matkapuhelinverkon vastaanottotaso.
Verkon etsiminen.
Matkapuhelinverkkoa ei ole
saatavilla.
Matkapuhelimen varaustila
on kriittinen.
Tiedonsiirto ei ole mahdollista.
Verkkovierailu käytössä.
Tekstiviesti vastaanotettu.
Viesti vastaanotettu.
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Symboli

Merkitys
Muistutus.
Lähettäminen ei ole mahdollista.
Yhteystiedot ladataan.



Merkitys
Bluetooth®-audio
USB-ääniliitäntä.



Muut toiminnot

Näyttö voidaan valita niissä valikoissa, joissa jaetun näytön
näkymä on mahdollista.
1 Kallista ohjainta oikealle, kunnes jaettu näyttö on valittu.

Merkitys

3 Valitse haluamasi asetus.
n Näytön sisällön määrittely

Näytön sisältö voidaan määrittää.
1 Kallista ohjainta oikealle, kunnes jaettu näyttö on valittu.
2 Paina ohjainta.

Autoviesti.

3 "Personalise menu" (mukauta
valikkoa)

Äänilähde on pois päältä.

4 Valitse haluamasi asetus.

Auton nykyinen sijainti.

5 Kallista ohjainta vasemmalle.

Liikennetiedot.

Jaettu näyttö

Ohjausnäyttö ja ohjain
Yleiskatsaus

n Yleistä

Lisätietoja, esimerkiksi auton tietokoneelta saatavat, voidaan tietyissä
valikoissa näyttää jaetun näytön
oikealla puolella.

1
2

Lisätiedot näkyvät jaetussa näytössä, vaikka vaihdat toiseen valikkoon.
n Kytkeminen päälle /

pois päältä
1

Paina painiketta.

2 "Split screen" (jaettu näyttö)

1 Ohjausnäyttö, varustettu kosketusnäytöllä varustetasosta riippuen
2 Ohjain, jossa on painikkeet ja
varustetasosta riippuen kosketuslevy

3

HALLINTALAITTEET

Symboli

n Näytön valitseminen

2 Paina ohjainta.

Viihde

Symboli
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Ohjausnäyttö
Yleistä
Puhdista ohjausnäyttö noudattamalla hoito-ohjeita, katso sivu 378.
Jos ohjausnäyttö on alttiina erittäin
korkeille lämpötiloille, esimerkiksi
voimakkaan auringonvalon vuoksi,
kirkkaus saattaa heikentyä ja
ohjausnäyttö saattaa jopa kytkeytyä
pois päältä. Normaalit toiminnot
palautuvat, kun lämpötila laskee,
esimerkiksi varjostamalla tai käyttämällä ilmastointijärjestelmää.
Turvaohjeet
HUOMAA
Ohjausnäytön edessä olevat esineet
voivat liukua ja vahingoittaa näyttöä. On
olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Älä aseta esineitä ohjausnäytön eteen.

Automaattinen kytkeytyminen
päälle / pois päältä

1

Paina painiketta.

2 "Switch off control display"
(ohjausnäytön sammuttaminen)
Kytke näyttö takaisin päälle painamalla ohjainta tai mitä tahansa ohjaimen painiketta.
Navigointijärjestelmän käyttö
ohjaimella
Yleistä
Painikkeilla voidaan valita valikot
suoraan. Ohjainta voidaan käyttää
valikkokohtien valintaan ja asetusten muuttamiseen.
Joitakin Toyota Supra Command
-toimintoja voidaan käyttää ohjaimen kosketuslevyllä, katso sivu 65.
Käyttö
• Käännä vaihtaaksesi esimerkiksi valikkokohtien välillä.

Ohjausnäyttö kytkeytyy päälle automaattisesti auton lukituksen avaamisen jälkeen.
Tietyissä tilanteissa ohjausnäyttö
sammuu automaattisesti, esimerkiksi jos autoa ei käytetä useaan
minuuttiin.
Kytkeminen päälle / pois päältä
käsin
Ohjausnäyttö voidaan myös kytkeä
pois päältä käsin.

• Paina valitaksesi esimerkiksi
valikkokohdan.
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Ohjain ilman
navigointijärjestelmää
Yleistä

• Kallista neljään suuntaan siirtyäksesi esimerkiksi näytöstä toiseen.

Painikkeilla voidaan valita valikot
suoraan. Ohjainta voidaan käyttää
valikkokohtien valintaan ja asetusten muuttamiseen.
Käyttö
• Käännä vaihtaaksesi esimerkiksi valikkokohtien välillä.

HALLINTALAITTEET

Ohjaimen painikkeet
Painike

Toiminta
Paina kerran: tuo päävalikon
esiin.
Paina kaksi kertaa: tuo esiin
kaikki päävalikon valikkokohdat.

• Paina valitaksesi esimerkiksi
valikkokohdan.

Tuo Media/Radio-valikon
esiin.
Tuo Communication-valikon
esiin.
Paina kerran: tuo edellisen
näytön esiin.
Paina ja pidä painettuna: tuo
viimeksi käytetyt valikot esiin.
Tuo Options-valikon esiin.

3

• Kallista kahteen suuntaan siirtyäksesi esimerkiksi näytöstä toiseen.
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Ohjaimen painikkeet
Painike

Toiminta
Paina kerran: tuo päävalikon
esiin.
Paina kaksi kertaa: tuo esiin
kaikki päävalikon valikkokohdat.

Päävalikko näytetään.
Kaikki Toyota Supra Command -toiminnot voidaan avata päävalikon
kautta.
Päävalikon mukauttaminen
1

Paina painiketta kahdesti.

Tuo Media/Radio-valikon
esiin.

Kaikki päävalikon valikkokohdat näytetään.

Tuo Communication-valikon
esiin.

2 Valitse valikkokohta.

Paina kerran: tuo edellisen
näytön esiin.
Paina ja pidä painettuna: tuo
viimeksi käytetyt valikot
esiin.
Tuo Options-valikon esiin.

Käyttö ohjaimella

3 Jos haluat siirtää valikkokohdan
haluttuun kohtaan, kallista
ohjainta oikealle tai vasemmalle.
Valikkokohdan valitseminen
Korostetut valikkokohdat voidaan
valita.
1 Käännä ohjainta, kunnes haluttu
valikkokohta korostuu.

Päävalikon avaaminen
Paina painiketta.

2 Paina ohjainta.
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Muokkaa valikon sisältöä
"Media/Radio"-, "Communication"ja "Toyota Supra Connect" -valikkojen näyttöjä voidaan muokata, esimerkiksi käyttämättömät toiminnot
voidaan poistaa valikosta.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 Valitse valikko.
2 "Personalise menu" (mukauta
valikkoa)
3 Valitse näytettäväksi haluamasi
valikon sisältö.

Vaihtoehto-valikon
avaaminen
Paina painiketta.
"Options" (vaihtoehdot) -valikko näytetään.

Nykyinen näyttö sulkeutuu ja edellinen
näyttö tulee näkyviin.

•

Paina painiketta.

Edellinen näyttö avataan uudelleen.

• Kallista ohjainta oikealle.
Uusi näyttö aukeaa.

Nuoli osoittaa, että muita näyttöjä
voidaan avata.
Viimeaikaisten valikoiden
avaaminen
Paina painiketta ja pidä sitä
painettuna.
Viimeksi käytetyt valikot näytetään.

Asetusten muuttaminen
Asetuksia, kuten kirkkautta, voidaan
säätää.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Control display" (ohjausnäyttö)
5 "Brightness at night" (kirkkaus
yöllä)
6 Käännä ohjainta, kunnes haluamasi asetus tulee näkyviin.
7 Paina ohjainta.

3
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Valikko koostuu eri alueista:
• Näytön asetukset, esimerkiksi
"Split screen" (jaettu näyttö).
• Valitun päävalikon käyttövaihtoehdot, esimerkiksi "Media/Radio".
• Joissain tilanteissa valitun valikon
muita käyttövaihtoehtoja, esimerkiksi "Save station" (tallenna
asema).

Vaihtaminen näyttöjen välillä
Kun valikkokohta on valittu, esimerkiksi "System settings" (järjestelmäasetukset), uusi näyttö tulee esiin.
• Kallista ohjainta vasemmalle.
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Kirjaimien ja numeroiden
syöttäminen

Symboli

Toiminta
Vahvista valinta.

Koreaa ja Taiwania lukuun
ottamatta

Vaihda merkkien välillä.
Poista syöte.
Pidä painettuna: poistaa
kaikki syötteet.

n Merkintä

1 Käännä ohjainta: valitse kirjain
tai numero.
2

: merkinnän vahvistaminen.

n Poistaminen
Symboli

Toiminta
Paina ohjainta: poista kirjain
tai numero.
Pidä ohjainta painettuna:
poistaaksesi kaikki kirjaimet
tai numerot.

Koreaa varten
n Yleistä

Kirjaimia ja merkkejä voidaan syöttää ohjaimella tai kosketusnäytöllä.
Näppäimistön näyttö muuttuu automaattisesti.
n Merkintä

1 Käyttökielen valinta.
2 Käännä ohjainta: korosta kirjain
tai tavu.
3 Paina ohjainta: korostettu kirjain
tai tavu valitaan.
Kallista ohjainta ylöspäin: vaihda
yksittäisten ja kaksinkertaisten
merkkien välillä.
n Symbolien yleiskatsaus

Symbolit, joita ei voi valita, näkyvät
harmaina.

Välilyöntien lisääminen.

Taiwania varten
n Yleistä

Kirjaimia ja merkkejä voidaan syöttää ohjaimella tai kosketusnäytöllä.
Näppäimistön näyttö muuttuu automaattisesti.
n Merkintä

1 Käyttökielen valinta.
2 Käännä ohjainta: korosta sarake
3 Paina ohjainta: korostettu sarake
valitaan.
Kallista ohjainta vasemmalle;
palaa sarakkeen valintaan.
4 Korosta kirjain tai tavu.
5

: valitse kirjain tai tavu.

Kirjain tai tavu näkyy ylimmässä rivissä.

n Symbolien yleiskatsaus

Symbolit, joita ei voi valita, näkyvät
harmaina.
Symboli

Toiminta
Vahvista valinta.
Vaihda merkkien välillä.
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Symboli
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Päävalikon avaaminen

Toiminta
Poista syöte.
Pidä painettuna: poistaa
kaikki syötteet.

Napauta symbolia.

Välilyöntien lisääminen.

Aakkosellisten luetteloiden
käyttö
Yli 30 syötettä käsittävien aakkosellisten luetteloiden syötteiden kirjaimet voidaan näyttää vasemmalla.
1 Käännä ohjainta nopeasti
vasemmalle tai oikealle.

2 Valitse haluamasi merkinnän
alkukirjain.
Näytössä näkyy valitun kirjaimen ensimmäinen merkintä.

Käyttö kosketusnäytöllä
Yleistä
Ohjausnäyttö on varustettu kosketusnäytöllä ajoneuvon varusteista
riippuen.
Kosketa kosketusnäyttöä sormillasi. Älä käytä mitään esineitä.

Kaikki Toyota Supra Command -toiminnot voidaan avata päävalikon
kautta.
Päävalikon mukauttaminen
1

Napauta symbolia.

Kaikki päävalikon valikkokohdat näytetään.

2 Vedä valikkokohta haluamaasi
kohtaan oikealla tai vasemmalla.
Valikkokohdan valitseminen
Kosketa haluamaasi valikkokohtaa.

3
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Kaikkien olemassa olevien merkintöjen
kirjaimet näytetään vasemmalla.

Päävalikko näytetään.
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Dynaaminen sisältö
Dynaaminen sisältö voidaan näyttää valikkokohdissa. Valikkokohtien sisältö päivittyy automaattisesti, esimerkiksi navigoinnin aktiivinen reittiopastus. Voit siirtyä suoraan dynaamiseen sisältöön
napauttamalla valikkokohdan alareunaa.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Contents of main menu" (Päävalikon sisältö)
Vaihtaminen näyttöjen välillä
Kun valikkokohta on valittu, uusi
näyttö tulee esiin.
Nuoli osoittaa, että muita näyttöjä
voidaan avata.
• Pyyhkäise vasemmalle.
• Napauta nuolta.

5 "Brightness at night" (kirkkaus
yöllä)
6 Muuta haluamasi asetusta:
• Siirry oikealle tai vasemmalle,
kunnes haluamasi asetus tulee
näkyviin.
•
Napauta symbolia.
Kirjaimien ja numeroiden
syöttäminen
Koreaa ja Taiwania lukuun
ottamatta
n Merkintä

1 Napauta -symbolia kosketusnäytössä. Näyttöön ilmestyy
näppäimistö.
2 Syötä kirjaimia ja numeroita.
n Poistaminen
Symboli

Toiminta
Napauta symbolia: poistaaksesi kirjaimen tai numeron.
Napauta symbolia ja pidä sitä
painettuna: poistaaksesi
kaikki kirjaimet tai numerot.

Uusi näyttö aukeaa.
Asetusten muuttaminen
Asetuksia, kuten kirkkaus, voidaan
tehdä kosketusnäytöllä.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Control display" (ohjausnäyttö)

Koreaa ja Taiwania varten
n Yleistä

Kirjaimia ja merkkejä voidaan syöttää ohjaimella tai kosketusnäytöllä.
Näppäimistön näyttö muuttuu automaattisesti.
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n Symbolien yleiskatsaus

Symbolit, joita ei voi valita, näkyvät
harmaina.
Symboli

Toiminta
Vaihda merkkien välillä.
Poista syöte.
Pidä painettuna: poistaa
kaikki syötteet.
Välilyöntien lisääminen.

Navigointikartan käyttö

Toiminta

Käyttö

Kartan suurentami- Nipistä sormesi
nen/pienentämiyhteen tai avaa ne
nen.
erilleen.

Kosketuslevy
Yleistä
Joitakin Toyota Supra Command
-toimintoja voidaan käyttää ohjaimen kosketuslevyllä.
Toimintojen valinta
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Touchpad" (kosketuslevy)

4 Valitse haluamasi asetus:
• "Write" (kirjoita): syöttääksesi kirjaimia ja numeroita.
• "Map" (kartta): käyttääksesi karttaa.
• "Search fields" (hae kentistä): kirjoittaaksesi kirjaimia valitsematta
luettelokenttää.
• "Audio feedback" (äänipalaute):
saadaksesi syöttämäsi kirjaimet
ja numerot luettua ääneen.
Kirjainten ja numeroiden
syöttäminen (lukuun
ottamatta Koreaa ja Taiwania)
Kirjainten syöttäminen vaatii aluksi
hieman harjoittelua. Huomioi seuraavat asiat, kun syötät kirjaimia:
• Järjestelmä tunnistaa isot ja pienet kirjaimet sekä numerot. Saattaa olla tarpeen vaihtaa isojen ja
pienten kirjainten, numeroiden ja
merkkien välillä, katso sivu 62.
• Syötä merkit sellaisina kuin ne
näkyvät ohjausnäytöllä.
• Syötä aina liittyvät merkit, esimerkiksi painomerkki tai pisteet niin,
että kirjain on selvästi havaittavissa. Syöttövaihtoehdot riippuvat
asetetusta kielestä. Sinun on
ehkä syötettävä erikoismerkkejä
ohjaimen avulla.

3
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Navigointikarttaa voidaan siirtää
kosketusnäytön kautta.

65

66

3-1. HALLINTALAITTEET

Erikoismerkkien syöttäminen
(Koreaa ja Taiwania varten)
Merkintä

Käyttö

Merkin
poistaminen.

Pyyhkäise kosketuslevyä vasemmalle.

Välilyönnin
kirjoittaminen.

Pyyhkäise kosketuslevyn keskeltä
oikealle.

Tavuviivan
syöttäminen.

Pyyhkäise kosketuslevyn yläosassa
oikealle.

Alaviivan
syöttäminen.

Pyyhkäise kosketuslevyn alaosassa oikealle.

Kirjainten ja merkkien
syöttäminen (Koreaa ja
Taiwania varten)
Toimintaperiaate
Kirjaimia, tavuja ja numeroita voidaan syöttää kosketuslevyn avulla.
1 Käyttökielen valinta.
2 Valitse syöttötila.

Kartan käyttö
Navigointijärjestelmän karttaa voidaan siirtää kosketuslevyllä.
Toiminta

Käyttö

Kartan siirtäminen.

Pyyhkäise sopivaan suuntaan.

Kartan
suurentaminen/
pienentäminen.

Nipistä sormesi
yhteen tai avaa ne
erilleen kosketuslevyllä.

Valikon ottaminen
esiin.

Napauta kerran.

Suosikit-painikkeet
Yleistä
Toyota Supra Command -toiminnot,
kuten radioasemat, navigointikohteet ja puhelinnumerot, voidaan tallentaa Suosikit-painikkeisiin ja
avata suoraan.
Asetukset tallennetaan tällä hetkellä käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.

3 Syötä kirjaimia, tavuja tai numeroita kosketuslevylle.
Voit poistaa merkin pyyhkäisemällä
kosketuslevyä vasemmalle.

Toiminnon tallentaminen
1 Valitse toiminto Toyota Supra
Command -toiminnon kautta.
2

Pidä haluamaasi painiketta painettuna, kunnes äänimerkki kuuluu.
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Toiminnon suorittaminen
Paina painiketta.
Toiminto suoritetaan välittömästi.
Jos olet valinnut esimerkiksi puhelinnumeron, yhteys muodostetaan
myös.
Painikkeen toiminnon
näyttäminen
Kosketa painikkeita sormella. Älä
käytä käsineitä tai esineitä.

Yleistä
• Toimintoja, joita voidaan käyttää
ainoastaan auton ollessa paikallaan, voidaan suorittaa puheohjausjärjestelmän kautta vain
rajoitetusti.
• Järjestelmässä on kuljettajan
puolella erityinen mikrofoni.
• ›...‹ ilmaisee omistajan käsikirjassa olevan komennon puheohjausjärjestelmää varten.
3

1 Paina näppäimiä 1 ja 8 samanaikaisesti noin. 5 sekuntia.
2 "OK"

• Puheohjausjärjestelmän tukema
kieli on asetettava Toyota Supra
Command -toiminnolla. Valitaksesi kielen katso sivu 70.
• Sano aina komennot puheohjausjärjestelmän kielellä.
Puheohjausjärjestelmän
aktivointi

Käyttö ääniohjauksen avulla
Toimintaperiaate
Puheohjausjärjestelmä mahdollistaa
useimpien ohjausnäytössä esitettyjen toimintojen käyttämisen puhuttujen komentojen avulla. Järjestelmä
sisältää puhuttuja ilmoituksia, jotka
auttavat sinua syöttämisessä.

1

Paina painiketta ohjauspyörässä.

2 Odota äänimerkkiä.
3 Sano komento.
Symboli ilmaisee, että puheohjausjärjestelmä on aktiivinen.

On mahdollista, että muita puhuttuja komentoja ei ole käytettävissä.
Siirry tässä tapauksessa Toyota
Supra Command -toimintoon toiminnon käyttämiseksi.

HALLINTALAITTEET

Toimintaa koskevat
vaatimukset

Painikkeen toiminto näkyy näytön
yläreunassa.
Painikkeen toiminnon
poistaminen
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Puheohjausjärjestelmän
kytkeminen pois päältä
Paina ohjauspyörän painiketta tai sano ›Cancel‹
(peruuta).

Mahdolliset komennot
Yleistä
Useimmat ohjausnäytön valikkokohdista voidaan sanoa komentoina.
Myös muiden valikkojen komentoja
voidaan lausua.
Jotkin luettelomerkinnät, esimerkiksi puhelinluettelon merkinnät, voidaan valita myös puheohjausjärjestelmällä. Lausu silloin luettelomerkinnät täsmälleen sellaisina kuin ne
näkyvät kyseisessä luettelossa.
Mahdollisten komentojen
näyttäminen
Ohjausnäytön yläosassa näkyy
seuraava:
• Jotkin nykyisen valikon mahdollisista komennoista.
• Jotkin mahdolliset komennot
muista valikoista.
• Puheentunnistuksen tila.
•
Salattu yhteys ei ole käytettävissä.

Esimerkki: ääniasetusten
avaaminen
Valikkokohtien komennot puhutaan
tarkasti niin kuin ne valitaan ohjaimella.
1 Kytke tarvittaessa viihdeäänen
ulostulo päälle.
2

Paina painiketta ohjauspyörässä.

3 ›Media and radio‹ (media ja
radio)
4 ›Sound‹ (ääni)
Apua puheohjausjärjestelmän
käyttöön
• Jos haluat, että käytettävissä olevat puhekomennot luetaan
ääneen, sano: ›Voice commands‹
(puhekommennot).
• Jos haluat saada puheohjausjärjestelmästä tietoa ääneen:
›General information on voice
control‹ (yleistä tietoja puheohjauksesta).
• Jos haluat saada apua nykyisestä
valikosta ääneen: ›Help‹ (apua).
Tietoa hätäpuheluita varten
Puheohjausjärjestelmää ei tule
käyttää hätäpuheluihin. Stressi
saattaa muuttaa henkilön puhetta ja
äänenkorkeutta. Tämä saattaa tarpeettomasti viivyttää puhelun
yhdistämistä.
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Käytä sen sijaan taustapeilin läheisyydessä sijaitsevaa SOS-painiketta, katso sivu 362.
Asetukset
Puhekeskustelun valitseminen
Voit valita, käyttääkö järjestelmä
tavallista vuoropuhelua tai lyhyttä
vaihtoehtoa.
Jos lyhyt versio valitaan, järjestelmäilmoitukset annetaan lyhennetyssä muodossa.

1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Language" (kieli)
4 "Voice control:" (puheohjaus)
5 Valitse haluamasi asetus.
Puhuminen samalla, kun ääntä
tuotetaan
On mahdollista vastata samalla,
kun puheohjausjärjestelmä kysyy
edellisestä puhutusta ohjeesta. Toiminto voidaan poistaa käytöstä, jos
kyselyt peruutetaan usein tahattomasti, esimerkiksi taustamelun tai
puhumisen vuoksi.

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Language" (kieli)
4 "Speaking during voice output"
(puhuminen samalla, kun
puhetta tuotetaan)
Online-puheenkäsittely
Online-puheenkäsittely mahdollistaa sanelutoiminnon käytön, helpottaa matkakohteiden syöttämistä ja
parantaa puheentunnistuksen laatua. Toiminnon käyttämiseksi tiedot
lähetetään salatun yhteyden kautta
palveluntarjoajalle ja tallennetaan
paikallisesti.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Language" (kieli)
4 "Server speech recognition"
(palvelimen puheentunnistus)

3
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Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
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Äänenvoimakkuuden säätö
Käännä äänenvoimakkuussäädintä puhuttujen ohjeiden aikana,
kunnes haluttu äänenvoimakkuus
on saavutettu.
• Äänenvoimakkuuden asetus säilyy, vaikka muutat muiden äänilähteiden äänenvoimakkuutta.
• Äänenvoimakkuuden asetus tallennetaan tällä hetkellä käytössä
olevaan kuljettajaprofiiliin.
Järjestelmän rajoitukset
• Tiettyjä häiriöääniä voidaan
havaita ja ne voivat aiheuttaa
ongelmia. Pidä ovet ja ikkunat
suljettuina.
• Matkustajien aiheuttama melu tai
takapenkiltä kuuluva melu voi
häiritä järjestelmää. Vältä taustamelua autossa puhuessasi.
• Voimakkaat murteet voivat estää
puheentunnistusta toimimasta
kunnolla. Puhu kuuluvasti ja selkeästi.

Yleiset asetukset
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita, joita ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen
lisävarusteiden tai maakohtaisten
vaatimusten vuoksi. Tämä koskee
myös turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja järjestelmiä. Noudata asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, kun
käytät toimintoja ja järjestelmiä.

Kieli
Kielen valinta
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 Joissakin toiminnossa,
"Language" (kieli)
4 "Language:" (kieli)
5 Valitse haluamasi asetus.
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Puhekeskustelun asetusten
muuttaminen
Puheohjausjärjestelmän vuoropuhelu, katso sivu 67.
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Kellonaika
Aikavyöhykkeen asettaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Date and time" (päivämäärä ja
kellonaika)
4 "Time Zone" (aikavyöhyke):
5 Valitse haluamasi asetus.

Ajan asettaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)

2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Date and time" (päivämäärä ja
kellonaika)
4 "Time format" (aikamuoto):
5 Valitse haluamasi asetus.
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Automaattinen aika-asetus
Varusteista riippuen kellonaika, päivämäärä ja tarvittaessa aikavyöhyke
päivitetään automaattisesti.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Date and time" (päivämäärä ja
kellonaika)

2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)

4 "Automatic time setting" (automaattinen aika-asetus)

3 "Date and time" (päivämäärä ja
kellonaika)

Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.

4 "Time" (kellonaika)
5 Käännä ohjainta, kunnes haluamasi tunnit näytetään.
6 Paina ohjainta.
7 Käännä ohjainta, kunnes haluamasi minuutit näytetään.
8 Paina ohjainta.
Aikamuodon asettaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)

Päivämäärä
Päivämäärän asettaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Date and time" (päivämäärä ja
kellonaika)
4 "Date:" (päivämäärä)
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Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
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5 Käännä ohjainta, kunnes haluamasi päivämäärä tulee näkyviin.
6 Paina ohjainta.
7 Valitse kuukausi ja päivä.
Päivämäärän näyttötavan
asettaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Date and time" (päivämäärä ja
kellonaika)
4 "Date format:" (päivämäärämuoto)
5 Valitse haluamasi asetus.
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.

Yksiköiden valinta
Maakohtaisista spesifikaatioista riippuen on mahdollista valita eri arvojen mittayksiköt, esimerkiksi polttoaineenkulutus, etäisyydet ja lämpötila.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Units" (yksiköt)
4 Valitse haluamasi valikkokohta.
5 Valitse haluamasi asetus.
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.

Auton nykyisen sijainnin
näyttämisen kytkeminen
päälle / pois päältä
Toimintaperiaate
Jos auton seuranta on aktivoitu,
auton nykyinen sijainti voidaan näyttää Toyota Supra Apps -toiminnossa.
Kytkeminen päälle / pois
päältä
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings"
(auton asetukset)
3 "Vehicle tracking"
(auton seuranta)
4 "Vehicle tracking"
(auton seuranta)

Tietoikkunoiden kytkeminen
päälle / pois päältä
Tietoikkunat näkyvät automaattisesti
ohjausnäytössä joidenkin toimintojen
osalta. Osa näistä ikkunoista voidaan
ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Pop-ups" (ponnahdusikkunat)
4 Valitse haluamasi asetus.
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
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Ohjausnäyttö
Kirkkaus
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Control display" (ohjausnäyttö)
5 "Brightness at night" (kirkkaus
yöllä)

7 Paina ohjainta.
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Valaistusolosuhteista riippuen kirkkauden säätö ei välttämättä näy heti.
Päävalikon sisällön
valitseminen
Päävalikon joidenkin valikkokohtien
sisältö voidaan valita.
1

Paina painiketta.

2 "Contents of main menu"
(Päävalikon sisältö)
3 Valitse haluamasi valikko ja
sisältö.
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.

Viestit
Toimintaperiaate
Valikko näyttää kaikki auton vastaanottamat viestit keskitetysti luettelon muodossa.
Yleistä
Seuraavat viestit voidaan näyttää:
• Liikennetiedotteet.
• Autoviestit.
• Viestintäviestit, esimerkiksi sähköposti, tekstiviestit tai muistutukset.
• Huollosta muistuttavat viestit.
Viestit näkyvät lisäksi tilakentässä.
Viestien avaaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Notifications" (ilmoitukset)
4 Valitse haluamasi viesti.
Vastaava valikko avautuu ja viesti
näytetään.
Viestien poistaminen
Kaikki viestit, jotka eivät ole autoviestejä, voidaan poistaa luettelosta. Autoviestit pysyvät niin kauan
kuin ne ovat merkityksellisiä.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "Notifications" (ilmoitukset)
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6 Käännä ohjainta, kunnes haluamasi kirkkaus on saavutettu.
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2 Valitse tarvittaessa haluamasi
viesti.
3

Henkilökohtaiset
asetukset

Paina painiketta.

4 "Delete this notification" tai
"Delete all notifications" (poista
tämä ilmoitus tai poista kaikki
ilmoitukset)
Asetukset
Seuraavia asetuksia voidaan muuttaa:
• Valikoima sovelluksia, joista viestit sallitaan.
• Viestien järjestyksen lajittelu päivämäärän tai tärkeyden mukaan.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Notifications" (ilmoitukset)
4 Valitse haluamasi asetus.

Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita, joita ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen
lisävarusteiden tai maakohtaisten
vaatimusten vuoksi. Tämä koskee
myös turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja järjestelmiä. Noudata
asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, kun käytät toimintoja ja järjestelmiä.

Tietosuoja
Tiedonsiirto
Toimintaperiaate
Autossa on erilaisia toimintoja,
jotka edellyttävät tietojen siirtämistä
Toyotalle tai palveluntarjoajalle. Tietojen siirto voidaan poistaa käytöstä
joidenkin toimintojen osalta.
Yleistä
Jos tiedonsiirto on poistettu käytöstä jonkin toiminnon osalta, toimintoa ei voi käyttää.
Suorita asetuksia vain auton
ollessa pysähdyksissä.
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Noudata ohjausnäytön ohjeita.

• Toimistotiedot, esimerkiksi äänimuistiot.
• Kirjautumistilit.

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

Tietojen poistamiseen voi kulua
yhteensä 15 minuuttia.

Kytkeminen päälle / pois päältä
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1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Data privacy" (tietosuoja)

Toimintaa koskevat vaatimukset
Tietoja voidaan poistaa vain auton
ollessa pysähdyksissä.

4 Valitse haluamasi asetus.
Tietojen poistaminen
Henkilötietojen poistaminen
autosta

Käytöstä riippuen auto tallentaa
henkilökohtaisia tietoja, kuten tallennettuja radioasemia. Nämä henkilötiedot voidaan poistaa pysyvästi Toyota Supra Command -toiminnolla.
Yleistä
Autosi varusteista riippuen seuraavat tiedot voidaan poistaa:
• Kuljettajaprofiilin asetukset.
• Tallennetut radioasemat.
• Tallennetut suosikit-painikkeet.
• Matkatiedot ja auton tietokoneen tiedot.
• Musiikkia sisältävä kiintolevy.
• Navigointi, esimerkiksi tallennetut määränpäät.
• Puhelinluettelo.
• Online-tiedot, esimerkiksi suosikit, evästeet.

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Data privacy" (tietosuoja)
4 "Delete personal data" (poista
henkilökohtaiset tiedot)
5 "Delete personal data" (poista
henkilökohtaiset tiedot)
6 "OK"
7 Poistu autosta ja lukitse se.
Poisto päättyy 15 minuutin kuluttua.
Jos kaikki tiedot eivät poistu, toista
poistoprosessi tarvittaessa.
Poistamisen peruuttaminen
Kytke ajovalmiustila päälle peruuttaaksesi poiston.
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Toimintaperiaate

Noudata ohjausnäytön ohjeita.
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Kuljettajaprofiilit
Toimintaperiaate
Useiden kuljettajien yksilölliset asetukset voidaan tallentaa kuljettajaprofiileihin ja palauttaa käyttöön tarvittaessa.
Yleistä
Järjestelmään voidaan tallentaa
kolme eri henkilökohtaista profiilia.
Jokaiselle kauko-ohjaimelle voidaan tallentaa yksi näistä kuljettajaprofiileista.
Kun auton lukitus avataan kaukoohjaimella, sille tallennettu kuljettajaprofiili aktivoituu. Kaikki ohjainprofiiliin tallennetut asetukset otetaan käyttöön automaattisesti.
Jos useat kuljettajat käyttävät kukin
omaa kauko-ohjaintaan, auto
mukautuu heidän henkilökohtaisiin
asetuksiinsa, kun auton lukitus avataan. Nämä asetukset palautuvat
myös silloin, kun eri kauko-ohjainta
käyttävä henkilö on välillä ajanut
autoa.
Asetusten muutokset tallennetaan
automaattisesti käytössä olevaan
kuljettajaprofiiliin.
Jos Toyota Supra Command -toiminnolla valitaan eri kuljettajaprofiili, sille tallennetut asetukset otetaan automaattisesti käyttöön. Uusi
kuljettajaprofiili tallentuu käytössä
olevalle auton avaimelle.

Käytettävissä on myös vierasprofiili, jota ei tallenneta millekään
kauko-ohjaimelle. Sitä voidaan
käyttää auton asetusten muuttamiseen muuttamatta henkilökohtaisia
kuljettajaprofiileja.
Toimintaa koskevat
vaatimukset
Jotta oikea kuljettajaprofiili voidaan
asettaa, järjestelmän on voitava
tunnistaa havaittu kauko-ohjain tietyn kuljettajan omaksi.
Tämä varmistetaan, jos seuraavat
ehdot täyttyvät:
• Kuljettaja kuljettaa mukanaan
vain omaa kauko-ohjainta.
• Kuljettaja avaa auton lukituksen.
• Kuljettaja menee autoon kuljettajan oven kautta.
Käytössä oleva
kuljettajaprofiili
Käytössä olevan kuljettajaprofiilin
nimi näytetään, kun ohjausnäyttö
kytketään päälle.
Valitse kuljettajaprofiili, katso sivu
77.
Heti kun moottori käynnistetään tai
mitä tahansa painiketta painetaan,
viimeksi valittu näyttö näkyy
ohjausnäytöllä.
Tervetuloa-näytön peruuttaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta: "OK"

3-1. HALLINTALAITTEET

Asetukset

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

Seuraavien järjestelmien ja toimintojen asetukset tallennetaan käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Tallennettavat asetukset riippuvat
maasta ja varusteista.
• Lukituksen avaaminen ja sulkeminen.
• Valot.
• Ilmastointi.
• Radio.
• Mittaristo.
• Suosikit-painikkeet.
• Äänenvoimakkuudet, ääni.
• Ohjausnäyttö.
• Peruutustutka.
• Peruutuskamera.
• Tuulilasinäyttö.
• Sport-ajotilan painike.
• Istuinasento, ulkopeilin asento.

1 "My Vehicle" (oma auto)

Istuinmuistin kautta tallennettu istuinasento ja viimeksi asetettu istuinasento
tallennetaan.

Vierasprofiililla voidaan tehdä yksilöllisiä asetuksia, joita ei tallenneta
mihinkään kolmesta kuljettajaprofiilista.

Profiilien hallinta
Kuljettajaprofiilin valitseminen
Riippumatta siitä, mitä kaukoohjainta parhaillaan käytetään, on
mahdollista ottaa käyttöön eri kuljettajaprofiili. Tämä mahdollistaa
henkilökohtaisten autoasetusten
ottamisen käyttöön, vaikka auton
lukitusta ei olisi avattu kuljettajan
omalla kauko-ohjaimella.

2 "Driver profiles" (kuljettajaprofiilit)
3 Valitse kuljettajaprofiili.
4 "OK"
• Kaikki kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset otetaan käyttöön
automaattisesti.
• Valittu kuljettajaprofiili tallentuu
käytössä olevalle kauko-ohjaimelle.
• Jos kyseinen kuljettajaprofiili on
jo tallennettu toiselle kaukoohjaimelle, sama profiili toimii
molemmissa kauko-ohjaimissa.
Vierasprofiili

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Driver profiles" (kuljettajaprofiilit)
3 "Drive off (guest)" (ei profiilia,
vieras)
4 "OK"
Vierasprofiilia ei voi nimetä uudelleen. Se ei tallennu käytössä olevalle kauko-ohjaimelle.
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• Vakionopeussäädin.
• Toyota Supra Safety.
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Kuljettajaprofiilin nimeäminen
uudelleen
Jotta vältetään kuljettajaprofiilien
sekoittuminen, on mahdollista määrittää henkilökohtainen nimi tällä
hetkellä käytössä olevalle kuljettajaprofiilille.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Driver profiles" (kuljettajaprofiilit)
3 Valitse kuljettajaprofiili.
Tällä symbolilla merkitty kuljettajaprofiili voidaan nimetä uudelleen.

4 "Change driver profile name"
(vaihda kuljettajaprofiilin nimi)
5 Syötä profiilin nimi.
6

Valitse symboli.

Kuljettajaprofiilin nollaaminen
Aktiivisen kuljettajaprofiilin asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Driver profiles" (kuljettajaprofiilit)
3 Valitse kuljettajaprofiili.

5 "OK"
Kuljettajaprofiilin vieminen
Suurin osa käytössä olevan kuljettajaprofiilin asetuksista voidaan
viedä.
Vienti voi olla hyödyllistä henkilökohtaisten asetusten varmuuskopioinnissa ja palauttamisessa, esimerkiksi ennen auton siirtämistä
huoltamoon. Varmuuskopioinnin
jälkeen kuljettajaprofiilit voidaan
viedä eri autoon.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Driver profiles" (kuljettajaprofiilit)
3 Valitse kuljettajaprofiili.
Tällä symbolilla merkitty kuljettajaprofiili voidaan viedä.

4 "Export driver profile" (kuljettajaprofiilin vienti)
5 Valitse tietoväline kuljettajaprofiilin vientiä varten.
• "USB device" (USB-laite)
Valitse tarvittaessa USB-tallennusväline, katso sivu 83.

Kuljettajaprofiilin tuonti

Tällä symbolilla merkitty kuljettajaprofiili voidaan nollata.

Käytössä olevan kuljettajaprofiilin
asetukset korvataan tuodun kuljettajaprofiilin asetuksilla.

4 "Reset driver profile" (nollaa kuljettajaprofiili)

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
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2 "Driver profiles" (kuljettajaprofiilit)

Yhteydet

3 Valitse korvattava kuljettajaprofiili.

Auton varusteet

Tällä symbolilla merkitty kuljettajaprofiili voidaan korvata.

4 "Import driver profile" (Tuo kuljettajaprofiili)
5 Valitse tietoväline kuljettajaprofiilin vientiä varten.
• USB-tallennusväline: "USB
device" (USB-laite)

6 Valitse kuljettajaprofiili, jonka
haluat tuoda.
Järjestelmän rajoitukset
Kauko-ohjaimen asetukset eivät
aina ole autoa kuljettavan henkilön
asetuksia. Näin voi olla seuraavissa
tilanteissa:
• Etumatkustaja avaa auton
omalla kauko-ohjaimella, mutta
toinen henkilö ajaa.
• Kuljettaja avaa auton lukituksen
älyavainjärjestelmällä ja kuljettaa useita kauko-ohjaimia mukanaan.
• Jos kuljettaja vaihtuu ilman, että
auto lukitaan ja lukitus avataan.
• Jos useita kauko-ohjaimia sijaitsee auton ulkopuolella.

Toimintaperiaate
Autossa on erityyppisiä liitäntöjä
mobiililaitteiden käyttöä varten. Liitännän valinta riippuu mobiililaitteesta ja halutusta toiminnosta.

Yleistä
Seuraavat luettelot näyttävät mahdolliset toiminnot ja niihin liittyvät
yhteystyypit. Toiminnallisuuden
taso riippuu mobiililaitteesta.
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Valitse tarvittaessa USB-tallennusväline.

Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita, joita ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen
lisävarusteiden tai maakohtaisten
varusteiden vuoksi. Tämä koskee
myös turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja järjestelmiä. Noudata
asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, kun käytät toimintoja ja järjestelmiä.
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Toiminta

Yhteystyyppi

Puhelujen soittaminen
handsfree-järjestelmän
avulla.
Puhelimen toimintojen
käyttö Toyota Supra
Command -toiminnon
kautta.

Bluetooth.

Bluetooth tai
USB.

Yhteensopivien sovellusten käyttäminen
Bluetooth tai
Toyota Supra Command USB.
-toiminnon kautta.
USB-tallennusväline:
Kuljettajaprofiilien vieminen ja tuominen.
Tallennettujen matkojen
tuominen ja vieminen.

Turvaohjeet
VAROITUS

Älypuhelimen Officetoimintojen käyttö.
Musiikin soittaminen
älypuhelimesta tai
audiosoittimesta.

Tämän jälkeen rekisteröidyt laitteet
tunnistetaan automaattisesti ja liitetään autoon.

Integroitujen tietojärjestelmien ja viestintälaitteiden käyttö matkan aikana
voi häiritä sinun keskittymistäsi liikenteeseen. Voit menettää auton hallinnan. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Käytä järjestelmiä tai laitteita vain, jos se soveltuu liikennetilanteeseen. Pysäytä tarvittaessa ja
käytä järjestelmiä tai laitteita auton
ollessa pysähdyksissä.

Bluetooth-yhteys
USB.

Musiikin soitto.
Videoiden soittaminen
älypuhelimesta tai USB- USB.
laitteesta.
Käytä Apple CarPlay
-sovelluksia Toyota
Bluetooth ja
Supra Command -toiWLAN.
minnolla ja puhekomennoilla.
Screen Mirroring: Älypuhelimen näytön peilaus WLAN.
ohjausnäytössä.

Seuraavat yhteystyypit edellyttävät
kertaluonteista rekisteröintiä auton
kanssa:
• Bluetooth.
• Apple CarPlay.
• Screen Mirroring
(näytön peilaus).

Toimintaa koskevat
vaatimukset
• Yhteensopiva laite, jossa on
Bluetooth-liitäntä.
• Laite toimii.
• Bluetooth on aktivoitu laitteessa
ja kytketty päälle autossa, katso
sivu 80.
• Laite voi vaatia tiettyjä Bluetootholetusasetuksia, esimerkiksi
näkyvyyttä, katso laitteen käyttöohje.
Bluetoothin kytkeminen
päälle
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
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2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)

Mobiililaitteen rekisteröinti
autoon

4 "Settings" (asetukset)

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

5 "Bluetooth"

1 "My Vehicle" (oma auto)

Puhelintoimintojen
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)

2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)
4 "Connect new device" (yhdistä
uusi laite)
5 Valitse toiminnot:
•
"Telephone" (puhelin)
•
"Bluetooth audio"
(Bluetooth-äänentoisto)
•
"Apps" (sovellukset)
•
"Apple CarPlay"
•
"Screen Mirroring"
(näytön peilaus)

3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)

Auton Bluetooth-nimi näkyy ohjausnäytössä.

4 "Settings" (asetukset)

6 Etsi mobiililaitteessa lähistöllä
olevat Bluetooth-laitteet.

5 Valitse haluamasi asetus.
• "Office" (toimisto)
Aktivoi tämä toiminto siirtääksesi tekstiviestejä, sähköpostiviestejä, kalenteria,
tehtäviä, muistioita ja muistutuksia
autoon. Kaikkien tietojen siirtäminen
autoon voi aiheuttaa kustannuksia.

• "Contact pictures" (yhteystietojen
kuvat)
Aktivoi tämä toiminto, jos haluat näyttää
yhteystietojen kuvia.

6 Kallista ohjainta vasemmalle.

Auton Bluetooth-nimi näkyy mobiililaitteen näytössä.
Valitse auton Bluetooth-nimi.

7 Mobiililaitteesta riippuen näytetään joko tarkistusnumero, tai
sinun täytyy syöttää tarkistusnumero itse.
• Vertaa ohjausnäytössä näkyvää
tarkistusnumeroa laitteen näytössä olevaan tarkistusnumeroon.
Vahvista tarkistusnumero laitteesta ja
ohjausnäytöstä.

3

HALLINTALAITTEET

Jotta matkapuhelimen kaikkia tuettuja toimintoja voitaisiin käyttää,
seuraavat toiminnot on aktivoitava
ennen matkapuhelimen rekisteröimistä autoon.
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• Syötä sama tarkistusnumero laitteeseen ja Toyota Supra Command -toiminnon kautta ja vahvista se sitten.
Laite on yhdistetty ja näkyy laiteluettelossa, katso sivu 85.

Usein kysytyt kysymykset
Saattaa olla tapauksia, joissa
mobiililaite ei toimi odotetulla
tavalla, vaikka kaikki edellytykset
täyttyvät ja kaikki tarvittavat vaiheet
on suoritettu oikeassa järjestyksessä. Mobiililaite ei kuitenkaan
toimi odotetulla tavalla.
Tällaisissa tapauksissa seuraavista selityksistä voi olla apua:
Miksi matkapuhelinta ei voitu pariliittää tai yhdistää?
• Liian monta Bluetooth-laitetta on
pariliitetty matkapuhelimeen tai
autoon.
Poista autossa Bluetooth-yhteydet muiden laitteiden kanssa.
Poista kaikki tunnetut Bluetooth-yhteydet matkapuhelimen laiteluettelosta ja
aloita uusi laitehaku.

• Matkapuhelin on virransäästötilassa tai akku on vähissä.
Lataa matkapuhelin.

Miksi matkapuhelin ei enää vastaa?
• Matkapuhelimen sovellukset
eivät enää toimi.
Kytke matkapuhelin pois päältä ja takaisin päälle.

• Ympäristön lämpötila on liian
korkea tai liian alhainen matkapuhelimen käyttämiseksi.

Älä altista matkapuhelinta äärimmäisille
ympäristöolosuhteille.

Miksi puhelintoimintoja ei voi käyttää Toyota Supra Command -toiminnolla?
• Matkapuhelinta ei ehkä ole konfiguroitu oikein, esimerkiksi
Bluetooth-äänilaitteeksi.
Liitä matkapuhelin puhelimeen tai
puhelimen lisätoimintoon.

Miksi ei puhelinluettelon merkintöjä
tai kaikkia merkintöjä näytetä, tai
miksi näytetään puutteellisia merkintöjä?
• Puhelinluettelon merkintöjen
siirto ei ole vielä valmis.
• Tietyissä olosuhteissa vain matkapuhelimeen tai SIM-kortille tallennetut puhelinluettelon tiedot
siirretään.
• On mahdollista, että erikoismerkkejä sisältäviä puhelinluettelon
merkintöjä ei voi näyttää.
• Yhteystietoja ei ehkä voi siirtää
sosiaalisista verkostoista.
• Tallennettavien puhelinluettelomerkintöjen määrä on liian suuri.
• Yhteystiedon tietomäärä on liian
suuri esimerkiksi tallennettujen
tietojen, kuten muistioiden,
vuoksi.
Vähennä yhteystiedon tietomäärää.

• Matkapuhelin voidaan yhdistää
vain äänilähteeksi tai puhelimeksi.
Konfiguroi matkapuhelin ja yhdistä se
puhelimeen tai puhelimen lisätoimintoon.
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Miten puhelinyhteyden laatua voidaan parantaa?
• Säädä Bluetooth-signaalin voimakkuutta matkapuhelimessa;
menettely vaihtelee eri matkapuhelimissa.
• Säädä mikrofonin ja kaiuttimen
äänenvoimakkuutta erikseen
ääniasetuksissa.

USB-yhteys
Yleistä
USB-liitännällä varustetut mobiililaitteet liitetään USB-liitäntään.
• Äänilaitteet, esimerkiksi MP3soittimet.
• USB-muistilaitteet.
Yleisiä tiedostojärjestelmiä tuetaan.
FAT32- ja exFAT-järjestelmiä suositellaan.

Liitetty USB-laite saa latausvirtaa
USB-liitännän kautta, jos laite tukee
tätä toimintoa. Tarkista USB-liitännän suurin latausvirta.
Seuraavaa voidaan tehdä USB-liitännöillä, jotka ovat yhteensopivia
tiedonsiirron kanssa:
• Kuljettajaprofiilien vienti ja tuonti
katso sivu 76.

• Musiikkitiedostojen soittaminen
USB-audion kautta.
• Videoiden soittaminen USBvideon kautta.
• Matkojen tuominen.
Muista seuraavat seikat, kun suoritat liittämisen:
• Älä käytä voimaa, kun liität pistokkeen USB-liitäntään.
• Käytä joustavaa sovitinkaapelia.
• Suojaa USB-laite mekaanisilta
vaurioilta.
• Koska markkinoilla on useita eri
USB-laitteita, kaikkien laitteiden
käyttöä autossa ei voida taata.
• Älä altista USB-laitteita äärimmäisille ympäristöolosuhteille,
esimerkiksi erittäin korkeille lämpötiloille. Katso laitteen käyttöohje.
• Erilaisista pakkaustekniikoista
johtuen USB-laitteeseen tallennettujen mediamateriaalien
oikeanlainen soitto ei ole taattu
kaikissa tapauksissa.
• Varmistaaksesi, että tallennetut
tiedot siirtyvät oikein, älä lataa
USB-laitetta auton pistorasiasta,
jos laite on samanaikaisesti liitettynä liitäntään.
• Riippuen siitä, miten USB-laitetta
käytetään, USB-laitteen asetuksia on ehkä muutettava. Katso
laitteen käyttöohje.
Soveltamattomat USB-laitteet:
• USB-kiintolevyt.
• USB-keskittimet.
• USB-muistikortinlukija, jossa on
useita lisäosia.
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Jos kaikki luettelon kohdat on tarkistettu ja haluttua toimintoa ei voi
suorittaa, ota yhteyttä asiakastukeen, valtuutettuun Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tai muuhun luotettavaan korjaamoon.
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• HFS-formatoidut USB-laitteet.
• Erilaiset laitteet, kuten tuulettimet
tai lamput.
Toimintaa koskevat
vaatimukset
Yhteensopiva laite, jossa on USBliitäntä.
Laitteen liittäminen
USB-laite näkyy laiteluettelossa,
katso sivu 86.

Apple CarPlay -toiminnon
valmistelu*
*:

Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
CarPlay-ohjelmalla voidaan käyttää yhteensopivan Apple iPhone
-laitteen tiettyjä toimintoja Siriäänitoiminnolla ja käyttämällä
Toyota Supra Command -toimintoa.
Toimintaa koskevat
vaatimukset
• Yhteensopiva iPhone.
iPhone 5 tai uudempi, jossa on iOS 7.1
tai uudempi.

• Vastaava matkaviestinsopimus.
• Bluetooth, WLAN ja Siri-puhetoiminnot aktivoidaan iPhonessa.
• Toyota Supra Connect -palvelun
tilaus: Apple CarPlay -valmistelu.

Bluetooth- ja CarPlaytoimintojen kytkeminen
päälle
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)
4 "Settings" (asetukset)
5 Valitse seuraavat asetukset:
• "Bluetooth"
• "Apple CarPlay"
iPhonen rekisteröinti
CarPlay-ohjelmalla
Rekisteröi iPhone Bluetoothin
kautta autoon, katso sivu 80.
Valitse toiminto CarPlay:
CarPlay"

"Apple

iPhone on yhdistetty autoon ja
näkyy laiteluettelossa, katso sivu
86.
Käyttö
Katso lisätietoja navigointijärjestelmän käyttöohjekirjasta.
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Usein kysytyt kysymykset
Saattaa olla tapauksia, joissa mobiililaite ei toimi odotetulla tavalla,
vaikka kaikki edellytykset täyttyvät ja
kaikki tarvittavat vaiheet on suoritettu oikeassa järjestyksessä. Mobiililaite ei kuitenkaan toimi odotetulla
tavalla.

Toimintaa koskevat
vaatimukset
• Yhteensopiva älypuhelin, jossa
on Screen Mirroring -liitäntä.
• Screen Mirroring -toiminto on
kytketty päälle älypuhelimessa.
• WLAN on kytketty päälle
autossa.

Tällaisissa tapauksissa seuraavista
selityksistä voi olla apua:

Jos luetellut kohdat on suoritettu,
mutta haluttu toiminto ei toimi: ota
yhteyttä asiakastukeen, valtuutettuun Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tai muuhun luotettavaan
korjaamoon.

Screen Mirroring
(näytön peilaus)

WLAN-verkon kytkeminen
päälle
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

3

1 "My Vehicle" (oma auto)
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iPhone on jo pariliitetty Apple
CarPlay -ohjelman kanssa. Kun uusi
yhteys muodostetaan, CarPlayohjelmaa ei voi enää valita.
• Poista kyseinen iPhone laiteluettelosta.
• Poista kyseinen auto iPhone-laitteesta tallennettujen yhteyksien
luettelosta kohdassa Bluetooth ja
WLAN.
• Pariliitä iPhone uuteena laitteena.

2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)
4 "Settings" (asetukset)
5 "Vehicle WiFi" (auton WiFi)
Älypuhelimen rekisteröinti
Screen Mirroring -toiminnon
avulla
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)

Yleistä
Screen Mirroring -toiminto mahdollistaa älypuhelimen näytön peilaamisen ohjausnäytölle.
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4 "Connect new device" (yhdistä
uusi laite)
5

"Screen Mirroring" (näytön
peilaus)
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Auton WLAN-nimi näkyy ohjausnäytössä.

6 Etsi älypuhelimesta lähistöllä
olevat WLAN-laitteet.

2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)

Auton WLAN-nimi näkyy laitteen näytössä. Valitse auton WLAN-nimi.

Symboli ilmaisee, mitä toimintoa
varten laitetta käytetään.

7 Vahvista yhteys Toyota Supra
Command -toiminnon kautta.

Symboli

Laite on yhdistetty ja näkyy laiteluettelossa, katso sivu 86.

Mobiililaitteiden hallinta
Yleistä
• Kertaluonteisen rekisteröinnin
jälkeen laitteet tunnistetaan automaattisesti ja yhdistetään uudelleen, kun valmiustila kytketään
päällä.
• SIM-kortille tai matkapuhelimeen tallennetut tiedot siirretään autoon havaitsemisen jälkeen.
• Jotkin laitteet saattavat vaatia
tiettyjä asetuksia, esimerkiksi
valtuutuksen. Katso laitteen käyttöohje.
Laiteluettelon näyttäminen
Kaikki autoon rekisteröidyt tai kytketyt laitteet näkyvät laiteluettelossa.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)

Toiminta
"Telephone" (puhelin)
"Additional phone"
(lisäpuhelin)
"Bluetooth audio"
(Bluetooth-äänentoisto)
"Apps" (sovellukset)
"Apple CarPlay"
"Screen Mirroring"
(näytön peilaus)

Laitteen määrittäminen
Rekisteröidyn tai yhdistetyn laitteen toiminnot voidaan kytkeä
päälle ja pois päältä.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)
4 Valitse haluamasi laite.
5 Valitse haluamasi asetus.
Jos laitteelle on määritetty toiminto, joka on jo kytketty päälle toisessa yhdistetyssä laitteessa, toiminto siirretään uuteen laitteeseen
ja edellinen laite kytketään irti.
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Laitteen kytkeminen irti

Laitteen poistaminen

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

1 "My Vehicle" (oma auto)

1 "My Vehicle" (oma auto)

2 "System settings" (järjestelmäasetukset)

2 "System settings" (järjestelmäasetukset)

3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)

3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)

4 Valitse laite.

4 Valitse laite.

5 "Disconnect device" (kytke laite
irti)

5 "Delete device" (poista laite)

Laitteen liittäminen
Irtikytketty laite voidaan kytkeä
uudelleen.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)
4 Valitse laite.
5 "Connect device" (yhdistä laite)
Laitteelle ennen yhteyden katkaisemista osoitetut toiminnot siirretään
laitteeseen uudelleenkytkemisen
yhteydessä. Nämä toiminnot poistetaan käytöstä laitteelle, joka on jo
kytkettynä.

Laite kytketään irti ja poistetaan laiteluettelosta.
Vaihtaminen puhelimen ja
lisäpuhelimen välillä
Jos ajoneuvoon liitetään toinen
puhelin, tämä puhelin tallennetaan
lisäpuhelimeksi. Puhelimen ja lisäpuhelimen määrittely voidaan vaihtaa.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Mobile devices" (mobiililaitteet)
4 "Settings" (asetukset)
5 "Swap telephone/additional tel."
(vaihda puhelimen ja lisäpuhelimen välillä)
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Laite on edelleen rekisteröity ja se
voidaan yhdistää uudelleen, katso
sivu 87.
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Avaaminen ja
sulkeminen
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi
valittujen lisävarusteiden tai maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Kauko-ohjain
Yleistä
Auton mukana toimitetaan kaksi
kauko-ohjainta, joissa on integroidut
avaimet.

Turvaohjeet
VAROITUS
Autoon jäävät henkilöt ja lemmikkieläimet voivat lukita ovet sisältä päin
ja lukita itsensä sisään. Tällöin autoa
ei voi avata ulkopuolelta. Tällöin on
olemassa loukkaantumisvaara. Pidä
kauko-ohjain mukanasi, jotta voit
avata auton ulkopuolelta.

VAROITUS
Joissakin maakohtaisissa määrittelyissä lukituksen avaaminen sisäpuolelta on mahdollista vain erityisosaamisen avulla.
On olemassa loukkaantumis- tai kuolemanvaara, jos autoon jää henkilöitä
pitkäksi aikaa ja he ovat alttiita äärimmäisille lämpötiloille. Älä lukitse autoa
ulkopuolelta, jos sisällä on ihmisiä.

VAROITUS
Jos lapsia tai lemmikkieläimiä jätetään ilman valvontaa autoon, ne voivat saada auton liikkeelle ja vaarantaa itsensä tai muita tienkäyttäjiä esimerkiksi seuraavilla toimilla:

Kummassakin kauko-ohjaimessa on
vaihdettava paristo. Pariston vaihtaminen, katso sivu 91.

• Painamalla käynnistyspainiketta.

Painikkeiden toimintojen asetuksia
voidaan muuttaa riippuen varustuksesta ja maakohtaisista määrittelyistä. Katso asetukset sivulta 101.

• Avaamalla ja sulkemalla ovia tai
ikkunoita.

Kauko-ohjaimeen voidaan määrittää yksilöllisillä asetuksilla varustettu
kuljettajaprofiili, katso sivu 76.

• Käyttämällä auton laitteita.

Estääksesi kauko-ohjaimen lukittumisen autoon, ota se mukaasi aina,
kun poistut autosta.

• Seisontajarrun vapauttaminen.

• Siirtämällä vaihteenvalitsimen
N-asentoon.

On olemassa onnettomuus- tai loukkaantumisvaara. Älä jätä lapsia tai
lemmikkieläimiä ilman valvontaa
autoon. Kun poistut autosta, ota
kauko-ohjain mukaasi ja lukitse auto.

3-1. HALLINTALAITTEET

Yleiskatsaus
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Auton lukituksen avaaminen
Paina kauko-ohjaimen painiketta.

Jos vain kuljettajan ovi ja polttoainesäiliön kansi on avattu asetuksista riippuen, avaa auton muut
ovet ja luukut painamalla kaukoohjaimen painiketta uudelleen.

Lukituksen avaaminen
Yleistä
Auton toiminta, kun sen lukitus avataan kauko-ohjaimella, riippuu seuraavista asetuksista:
• Avataanko ainoastaan kuljettajan
ovi ja polttoainesäiliön kansi tai
avataanko kaikki auton lukitut
kohdat, kun painiketta painetaan
ensimmäisen kerran.
• Ilmoitetaanko auton lukituksen
avaamisesta valomerkillä.
• Syttyykö sisääntulovalo, katso
sivu 190, kun auton lukitus avataan.
• Onko kuljettajan istuin asetettu
kuljettajan profiiliin tallennettuun
istuimen viimeisimpään asentoon.
• Laskeutuuko ikkuna alemmas
sisääntulon helpottamiseksi.

Jos ulkopuoliset taustapeilit taitettiin
sisätilojen painikkeella, ne eivät aukea,
kun auton lukitus avataan.

• Varkaudenestojärjestelmällä:
Varkaudenestojärjestelmä kytkeytyy pois päältä.
• Hälytysjärjestelmällä: Hälytysjärjestelmä on kytketty pois päältä.
Aktivoi mukavuusmuisti painamalla kauko-ohjaimen painiketta kahdesti peräkkäin.

Asetuksista riippuen ikkunaa lasketaan alemmaksi, kun ovi avataan.
Auto on toimintavalmis sen jälkeen,
kun toinen etuovista on avattu.
Valotoiminnot saattavat riippua
ympäristön kirkkaudesta.

3

HALLINTALAITTEET

1 Lukituksen avaaminen
2 Lukitseminen
3 Takaluukun lukituksen avaaminen
4 Ajovalojen saattovalotoiminto

Seuraavat toiminnot suoritetaan
myös:
• Kuljettajaprofiiliin tallennetut asetukset, katso sivu 76, otetaan
käyttöön.
• Sisävalo syttyy, ellei sitä ole kytketty pois päältä käsin. Sisävalon kytkeminen päälle / pois
päältä käsivalintaisesti.
• Sisään taitetut ulkopuoliset peilit
avautuvat.

90

3-1. HALLINTALAITTEET

Avauksen mukavuustoiminto
Avaaminen
Pidä kauko-ohjaimen painiketta painettuna.

Ikkunat avautuvat niin kauan kuin
kauko-ohjaimen painiketta painetaan.
Mukavuustoiminnolla sisään taitetut
ulkopuoliset taustapeilit avautuvat.
Lukitseminen
Yleistä
Auton toiminta, kun sen lukitus suljetaan kauko-ohjaimella, riippuu
seuraavista asetuksista:
• Ilmoitetaanko auton lukitsemisesta valomerkillä.
• Taittuvatko ulkopuoliset taustapeilit automaattisesti, kun auton
lukitus avataan ja lukitaan.
• Syttyykö ajovalojen saattovalotoiminto, kun auto lukitaan.
Auton lukitseminen
1 Sulje kuljettajan ovi.
2

Paina kauko-ohjaimen
painiketta.

Seuraavat toiminnot suoritetaan:
• Kaikki ovet, tavaratilan kansi ja
polttoainesäiliön luukku lukitaan.

• Varkaudenestojärjestelmällä:
Varkaudenestojärjestelmä kytkeytyy päälle. Tämä estää ovien
lukituksen avaamisen lukituspainikkeilla tai ovien avaajilla.
• Hälytysjärjestelmällä: Hälytysjärjestelmä on kytketty päälle.
Jos ajovalmiustila on edelleen kytkettynä lukittaessa auto, äänitorvi
kuuluu kahdesti. Kytke tällöin ajovalmiustila pois päältä käynnistyspainikkeella.
Sulkeminen
mukavuustoiminnolla
Turvaohjeet
VAROITUS
Kehon osat voivat jäädä puristuksiin,
kun auto suljetaan mukavuustoiminnolla. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Mukavuustoiminnon sulkiessa auton on varmistettava, että
liikkeen alue on vapaa esteistä.

Sulkeminen
Pidä kauko-ohjaimen painiketta painettuna lukituksen
jälkeen.

Ikkunat sulkeutuvat niin kauan kuin
kauko-ohjaimen painiketta painetaan.
Ulkopeilit taittuvat sisään.
Jos hätävilkut palavat, ulkopeilejä
ei taiteta.
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Sisävalojen ja ulkovalojen
sytyttäminen
Kun auto on lukittu, paina
kauko-ohjaimen painiketta.

Toiminto ei ole käytettävissä ensimmäisten 10 sekunnin ajan lukituksen jälkeen.
• Sisävalo syttyy, ellei sitä ole kytketty pois päältä käsin. Sisävalon kytkeminen päälle / pois
päältä käsin, katso sivu 195.
• Asetuksista riippuen ulkoiset
valot, katso sivu 190, syttyvät.

Takaluukku
Yleistä
Älä laita kauko-ohjainta tavaratilaan, jotta se ei lukitu tavaratilan
sisään.
On mahdollista määrittää, avataanko ovien lukitus samalla, kun
takaluukku avataan kauko-ohjaimella. Katso asetukset sivulta 101.
Turvaohjeet
VAROITUS
Kehon osat voivat jäädä puristuksiin,
kun takaluukkua käytetään. Tällöin on
olemassa loukkaantumisvaara. Kun
avaat tai suljet takaluukkua, varmista,
että alue jossa takaluukku liikkuu, on
vapaa esteistä.

HUOMAA
Takaluukku kääntyy taaksepäin ja
ylöspäin, kun se avataan. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Kun avaat tai suljet takaluukkua, varmista, että alue jossa takaluukku liikkuu, on vapaa esteistä.

Lukituksen avaaminen
Pidä kauko-ohjaimen painiketta painettuna noin yhden
sekunnin ajan.

Joissakin varusteversioissa ovien
lukitus avataan myös joka kerta.
Ajovalojen
saattovalotoiminnon
kytkeminen päälle
Pidä kauko-ohjaimen painiketta painettuna noin yhden
sekunnin ajan.

Keston asetuksen muuttaminen,
katso sivu 190.
Pariston vaihtaminen
1 Poista integroitu avain kaukoohjaimesta, katso sivu 94.
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Valotoiminnot saattavat riippua
ympäristön kirkkaudesta.
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2 Aseta integroitu avain paristolokeron kannen alle, nuoli 1, ja
väännä kansi auki integroidulla
avaimella, nuoli 2.

Lisäkauko-ohjaimet
Lisäkauko-ohjaimia on saatavana
valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä
tai -korjaamolta tai muusta luotettavasta korjaamosta.
Mikäli kadotat
kauko-ohjaimet

3 Työnnä paristoa teräväkärkisellä
esineellä nuolen suuntaan ja
nosta paristo pois.

Kadonnut kauko-ohjain voidaan
sulkea ja korvata valtuutetulla
Toyota-jälleenmyyjällä tai -korjaamolla tai muussa ammattitaitoisessa ja hyvin varustetussa korjaamossa.
Jos kuljettajaprofiili, katso sivu 76,
on määritetty kadonneelle kaukoohjaimelle, yhteys tähän kaukoohjaimeen on poistettava. Tämän
jälkeen kuljettajaprofiilille voidaan
määrittää uusi kauko-ohjain.
Toimintahäiriö

4 Aseta uusi CR 2032 -tyyppinen
paristo positiivinen puoli on ylöspäin.
5 Paina kansi takaisin paikalleen.
6 Paina integroitua avainta auton
avaimeen, kunnes integroitu
avain lukittuu.
Vie vanhat paristot valtuutetulle Toyota-jälleenmyyjälle
tai -korjaamolle tai muulle
luotettavalle korjaamolle tai
vie ne paristojen keräyspisteeseen.

Yleistä
Autoviesti, katso sivu 167, näytetään.
Auton voi olla vaikea havaita
kauko-ohjainta joissakin olosuhteissa, esimerkiksi seuraavissa:
• Auton avaimen paristo on tyhjä.
Pariston vaihtaminen, katso sivu
91.
• Radioyhteyden katkeaminen johtuen tukiasemista tai muista voimakkaita signaaleja lähettävistä
laitteista.
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• Kauko-ohjaimen signaalien estyminen johtuen metalliesineistä.
Älä kuljeta kauko-ohjainta yhdessä
metallisten esineiden kanssa.

• Radioyhteyden katkeaminen johtuen kauko-ohjaimen välittömässä läheisyydessä olevista
matkapuhelimista tai muista
elektroniikkalaitteista.
Älä kuljeta kauko-ohjainta elektronisten
laitteiden kanssa.

Toimintahäiriön sattuessa auto voidaan avata ja lukita ulkopuolelta
integroidulla avaimella, katso sivu
93.
Ajovalmiustilan kytkeminen päälle
kauko-ohjaimen erityisellä
tunnistustoiminnolla

1 Pidä kauko-ohjaimen takaosaa
vasten ohjauspylväässä olevaa
merkkiä. Tarkista mittariston
näyttö.
2 Jos kauko-ohjain havaitaan:
Kytke ajovalmiustila päälle 10
sekunnin kuluessa.
Jos kauko-ohjainta ei havaita,
muuta kauko-ohjaimen sijaintia hieman ja toista toimenpide.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä voidaan tehdä auton lukituksen avaamiseksi, jos kauko-ohjain
on vahingossa lukittu auton sisään?
• Toyota Supra Connect -sovelluksen etäpalveluita (Remote Services) voidaan käyttää auton
lukitsemiseen ja lukituksen avaamiseen.
Tämä edellyttää voimassa olevaa
Toyota Supra Connect -sopimusta ja
Toyota Supra Connect -sovellus on
oltava asennettuna älypuhelimessa.

• Auton lukituksen avaamisen voi
pyytää Concierge-palveluiden
kautta.
Tämä edellyttää voimassa olevaa
Toyota Supra Connect -sopimusta.

Integroitu avain
Yleistä
Ajovalmiustilaa ei voi kytkeä päälle,
jos kauko-ohjainta ei havaita.
Jos näin tapahtuu, toimi seuraavasti:

Integroidun avaimen avulla kuljettajan oven lukitus voidaan avata ja
lukita ilman kauko-ohjainta.
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• Mobiililaitteiden, esimerkiksi matkapuhelimen latauksesta aiheutuvat häiriöt radioyhteydelle.
• Kauko-ohjain sijaitsee langattoman latauslaitteen välittömässä
läheisyydessä. Aseta kaukoohjain muualle.
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Integroitu avain käy myös hansikaslokeroon.
Käytä integroitua avainta etumatkustajan turvatyynyjen avainkatkaisimessa, katso sivu 206.

Lukituksen avaaminen/
lukitseminen ovilukon avulla
1 Vedä ovenkahva ulospäin
yhdellä kädellä ja pidä siitä
kiinni.

Turvaohjeet
VAROITUS
Joissakin maakohtaisissa määrittelyissä lukituksen avaaminen sisäpuolelta on mahdollista vain erityisosaamisen avulla.
On olemassa loukkaantumis- tai kuolemanvaara, jos autoon jää henkilöitä
pitkäksi aikaa ja he ovat alttiita äärimmäisille lämpötiloille. Älä lukitse autoa
ulkopuolelta, jos sisällä on ihmisiä.

HUOMAA

2 Liu'uta toisen käden sormella
kannen alta takaapäin ja työnnä
kansi ulospäin.
Tue peukalolla kantta, jotta se ei putoa
ovenkahvasta.

Oven lukko on lujasti kiinni ovessa.
Ovenkahvaa voidaan liikuttaa. Ovenkahvan vetäminen silloin, kun integroitu avain on lukossa, voi vahingoittaa maalipintaa tai integroitua avainta.
On olemassa omaisuusvahinkojen
vaara. Vedä sisäänrakennettu avain
ulos, ennen kuin vedät ulkoisesta
ovenkahvasta.

Irrottaminen

Paina painiketta, nuoli 1, ja vedä
integroitu avain ulos, nuoli 2.

3 Poista kansi.
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4 Avaa oven lukitus tai lukitse ovi
integroidulla avaimella.

Muiden ovien lukitus on avattava tai
lukittava sisäpuolelta.

Yleiskatsaus

Keskuslukituspainikkeet.
Lukitseminen

Hälytysjärjestelmä ei kytkeydy
päälle, jos auto lukitaan integroidulla avaimella.

Paina painiketta etuovien
ollessa suljettuina.

• Polttoainesäiliön luukun lukitus
on edelleen auki.
• Lukitseminen ei aktivoi auton
varkaudenestojärjestelmää.
Lukituksen avaaminen
Paina painiketta.

Keskuslukituspainikkeet

Avaaminen

Yleistä
Riittävän vakavan onnettomuuden
sattuessa auton lukitus aukeaa
automaattisesti. Hätävilkut ja sisävalot syttyvät.

• Käännä avattavan oven avaajasta. Muut ovet pysyvät lukittuina.
•

Paina painiketta avataksesi kaikkien ovien lukituksen
samanaikaisesti. Vedä oven
avaajasta.

3

HALLINTALAITTEET

Hälytysjärjestelmä
Viritettynä olevan hälytysjärjestelmän hälytys laukeaa, jos ovi avataan sen jälkeen kun sen lukitus on
avattu oven lukosta.
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Älyavainjärjestelmä

Tärkeitä seikkoja

Toimintaperiaate
Tämän toiminnon avulla pääset
autoon käyttämättä kauko-ohjainta.
Riittää, että sinulla on kauko-ohjain
mukanasi, esimerkiksi housuntaskussa.
Auto tunnistaa kauko-ohjaimen
automaattisesti, kun se on auton
välittömässä läheisyydessä tai sen
sisällä.
Yleistä
Älyavainjärjestelmä tukee seuraavia toimintoja:
• Auton lukituksen avaaminen ja
lukitseminen ovenkahvan avulla.
Toimintaa koskevat
vaatimukset
• Lukitsemiseksi kauko-ohjaimen
on oltava auton ulkopuolella
ovien läheisyydessä.
• Auton lukitus voidaan avata ja
lukita uudelleen vasta noin 2
sekunnin kuluttua.

 Kuljettajan tulee aina pitää
kauko-ohjainta mukanaan ja
myös ottaa se mukaan, kun hän
poistuu autosta.
 Kauko-ohjain ei ehkä toimi normaalisti auton sijainnin tai ympäröivien radioaalto-olosuhteiden
takia. Varmista, että et kuljeta
kauko-ohjainta yhdessä elektronisen laitteen, esimerkiksi matkapuhelimen tai tietokoneen,
kanssa.
 Ota aina kauko-ohjain mukaasi,
kun poistut autosta, sillä kaukoohjaimen paristo saattaa tyhjentyä tai kauko-ohjaimeen saattaa
tulla toimintahäiriö.
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Turvaohjeet
VAROITUS

Henkilöiden, joilla on implantoitu
sydämentahdistin tai defibrillaattori,
tulee pysyä 22 cm tai kauempana
autosta avattaessa tai suljettaessa
ovea. Heidän ei myöskään tule nojata
autoon tai katsoa sen ikkunoista
sisään, kun ovi avataan tai suljetaan.
Muiden lääketieteellisten laitteiden
kuin implantoidun sydämentahdistimen, sydämen rytmihäiriötahdistimen
tai implantoidun defibrillaattorin käyttäjien tulisi selvittää lääkäriltään tai
laitteen valmistajalta sen käyttöön liittyvät rajoitukset radioaaltojen vaikutuksen piirissä.
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Auto lähettää radioaaltoja aina, kun
älyavainjärjestelmää käytetään lukitsemaan tai avaamaan ovet, avaamaan takaluukun tai kun käynnistyspainiketta käytetään. Siksi tämä järjestelmä voi vaikuttaa implantoitavien
sydämentahdistimien ja defibrillaattorien toimintaan.

98

3-1. HALLINTALAITTEET

Toimintasäde (alueet, joiden sisällä älyavainjärjestelmän
radioaallot kantavat)

A Lähellä keskikonsolin etuosaa
B Lähellä keskikonsolin takaosaa
C Tavaratilassa ja takapuskurin lähellä
D Kunkin oven ja ovenkahvan lähellä

Lukituksen avaaminen
Yleistä
Auton toiminta, kun sen lukitus lukitaan älyavainjärjestelmällä, riippuu
seuraavista asetuksista, katso sivu
101:
• Ilmoitetaanko auton lukituksen
avaamisesta valomerkillä.
• Syttyykö sisääntulovalo, katso
sivu 190, kun auton lukitus avataan.

• Avautuvatko ja sulkeutuvatko
ulkopuoliset taustapeilit automaattisesti, kun auton lukitus
avataan ja lukitaan.
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Auton lukituksen avaaminen
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• Ilmoitetaanko auton lukitsemisesta valomerkillä.
• Taittuvatko ulkopuoliset taustapeilit automaattisesti, kun auton
lukitus avataan ja lukitaan.
• Syttyykö ajovalojen saattovalotoiminto, kun auto lukitaan.
Auton lukitseminen

Ota kunnon ote jostakin auton oven
kahvasta.

Jos ulkopuoliset taustapeilit taitettiin
sisätilojen painikkeella, ne eivät aukea,
kun auton lukitus avataan.

• Varkaudenestojärjestelmällä:
Varkaudenestojärjestelmä kytkeytyy pois päältä.
• Hälytysjärjestelmällä: Hälytysjärjestelmä on kytketty pois päältä.
Lukitseminen
Yleistä
Auton toiminta, kun sen lukitus lukitaan älyavainjärjestelmällä, riippuu
seuraavista asetuksista, katso sivu
101:
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Kosketa sormella jonkin suljetun
oven kahvan uritettua aluetta noin 1
sekunnin ajan tarttumatta ovenkahvaan.
Seuraavat toiminnot suoritetaan:
• Kaikki ovet, tavaratilan kansi ja
polttoainesäiliön luukku lukitaan.
• Varkaudenestojärjestelmällä:
Varkaudenestojärjestelmä kytkeytyy päälle. Tämä estää ovien
lukituksen avaamisen lukituspainikkeilla tai ovien avaajilla.
• Hälytysjärjestelmällä: Hälytysjärjestelmä on kytketty päälle.

HALLINTALAITTEET

Seuraavat toiminnot suoritetaan
myös:
• Jos kuljettajaprofiili on määritetty
auton avaimelle, tämä kuljettajaprofiili aktivoituu ja siihen tallennetut asetukset määritetään.
• Sisävalo syttyy, ellei sitä ole kytketty pois päältä käsin.
• Sisään taitetut ulkopuoliset peilit
avautuvat.

Sulje kuljettajan ovi.
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Takaluukku

Avaaminen ja sulkeminen
Avaaminen ulkopuolelta

Yleistä
Älä laita kauko-ohjainta tavaratilaan, jotta se ei lukitu tavaratilan
sisään.
Turvaohjeet

•

Pidä kauko-ohjaimen painiketta painettuna noin yhden
sekunnin ajan.

Asetuksista riippuen myös ovien lukitus aukeaa. Avaaminen kauko-ohjaimella, katso sivu 91 .

VAROITUS
Kehon osat voivat jäädä puristuksiin,
kun takaluukkua käytetään. Tällöin on
olemassa loukkaantumisvaara. Kun
avaat tai suljet takaluukkua, varmista,
että alue jossa takaluukku liikkuu, on
vapaa esteistä.

Avaaminen sisäpuolelta
Paina painiketta kuljettajan
oven säilytyslokerossa.

Sulkeminen

HUOMAA
Takaluukku kääntyy taaksepäin ja
ylöspäin, kun se avataan. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Kun avaat tai suljet takaluukkua, varmista, että alue jossa takaluukku liikkuu, on vapaa esteistä.

HUOMAA
Vedä takaluukku alas käyttäen kahvan syvennystä.
Takaluukun hätäavaustoiminto

Kun suljet takaluukkua, varmista, että
tavaratilan suojaverhon hihnat eivät
jää väliin.
Jos hihna tarttuu tavaratilan suojaverhoon, kun takaluukkua suljetaan,
takaluukun hihnan ripustin voi vaurioitua.
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Vedä tavaratilassa sijaitsevasta
kahvasta.
Tämä avaa takaluukun lukituksen.

Asetukset
Yleistä
Kauko-ohjaimen toimintojen asetuksia voidaan muuttaa eri varusteiden
ja maakohtaisten määritysten
mukaan.
Nämä asetukset tallennetaan käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.

Ovet
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Doors/Key" (ovet/avaimet)
4

"Driver's door" (kuljettajan ovi)
tai
"All doors" (kaikki ovet)

5 Valitse haluamasi asetus:
• "Driver's door only" (vain kuljettajan ovi)
Ainoastaan kuljettajan oven ja polttoainesäiliön luukun lukitus avataan. Painaminen toistamiseen avaa kaikkien ovien
ja luukkujen lukituksen.

• "All doors" (kaikki ovet)
Kaikki auton lukot avataan.

Takaluukku
Varusteista ja maakohtaisista määrityksistä riippuen nämä asetukset
eivät välttämättä ole käytettävissä.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Doors/Key" (ovet/avaimet)
4

"Tailgate" or
"Tailgate
and door(s)" (takaluukku tai takaluukku ja ovet)

5 Valitse haluamasi asetus:
• "Tailgate" (takaluukku)
Takaluukku avataan.

• "Tailgate and door(s)" (takaluukku
ja ovet)
Takaluukku avataan ja ovien lukitus avataan.

Viimeisimmän istuin- ja
peiliasennon palauttaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Driver profiles" (kuljettajaprofiilit)
3 Valitse kuljettajaprofiili.
Asetus voidaan tehdä kuljettajaprofiilille, joka on merkitty tällä symbolilla.

4 "Last seat position automatic"
(viimeisin istuinasento automaattisesti)
Kun auton lukitus avataan, kuljettajan istuin ja ulkopeilit säädetään viimeksi asetettuihin asentoihin.
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Lukituksen avaaminen
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Viimeinen asentoasetus on riippumaton istuimen muistiin tallennetuista asennoista.

Automaattinen lukituksen
avautuminen

Auton toimintasignaalit

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Doors/Key" (ovet/avaimet)
4 "Flash for lock/unlock" (vilkkuminen lukittaessa/avattaessa)
Lukituksen avaaminen ilmaistaan kahdella vilkkumisella, lukitseminen yhdellä.

Automaattinen
lukkiutuminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Doors/Key" (ovet/avaimet)
4 Valitse haluamasi asetus:
• "Relock automatically" (lukitse
uudelleen automaattisesti)
Auto lukittuu automaattisesti uudelleen
hetken kuluttua, jos ovea ei avata lukituksen avaamisen jälkeen.

• "Lock after pulling away" (lukitse
auton lähtiessä liikkeelle)
Lähdettäessä liikkeelle auto lukittuu
automaattisesti.

2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Doors/Key" (ovet/avaimet)
4 "Unlock at end of journey" (avaa
lukitus matkan päätyttyä)
Kun ajovalmiustila on kytketty pois
päältä painamalla käynnistyspainiketta,
lukitun auton lukitus avataan automaattisesti.

Peilien automaattinen
taittuminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Doors/Key" (ovet/avaimet)
4 "Fold mirrors in when locked"
(taita peilit sisään lukittaessa)
Ulkopuoliset taustapeilit taittuvat sisään
automaattisesti, kun auto lukitaan.

Auton siirtyminen lepotilaan,
kun etuovet avataan
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Doors/Key" (ovet/avaimet)
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4 "Switch off after door opening"
(poiskytkentä oven avaamisen
jälkeen)
Auto siirtyy lepotilaan, katso sivu 52, kun
etuovet avataan.

Hälytysjärjestelmä
Yleistä

Hälytysjärjestelmä ilmaisee seuraavat muutokset valoilla ja äänillä:
• Hälytys äänillä: Paikallisista määräyksistä riippuen äänihälytys voidaan vaimentaa.
• Hälytys valoilla: Vilkuttamalla
hätävilkkuja ja joissakin malleissa ajovaloja.
Varmistaaksesi hälytysjärjestelmän
moitteettoman toiminnan älä tee
muutoksia järjestelmään.

Kytkeminen päälle /
pois päältä
Hälytysjärjestelmä kytkeytyy pois
päältä ja päälle samaan aikaan kun
auto avataan ja lukitaan kauko-ohjaimen tai älyavainjärjestelmän avulla.
Ovien avaaminen
hälytysjärjestelmän ollessa
päälle kytkettynä
Hälytysjärjestelmä laukeaa avattaessa ovea, jos ovi avataan integroidulla avaimella ovilukossa.
Hälytyksen katkaiseminen, katso
sivu 105.
Takaluukun avaaminen
hälytysjärjestelmän ollessa
päälle kytkettynä
Takaluukku voidaan avata myös
hälytysjärjestelmän ollessa viritettynä.
Kun takaluukku suljetaan, se lukittuu
uudelleen ja pysyy järjestelmän valvonnassa, kunhan ovet ovat lukittuja. Hätävilkut vilkkuvat kerran.
Taustapeilin merkkivalo
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Hälytysjärjestelmä reagoi seuraaviin muutoksiin, kun auto on lukittu:
• Ovi, konepelti tai takaluukku avataan.
• Liikettä auton sisällä.
• Muutos auton kallistuksessa, esimerkiksi jos yritetään nostaa auto
nosturilla ylös pyörien varastamiseksi tai hinausta varten.
• Akun virransyöttö katkeaa.
• OBD-järjestelmän liitännän väärä
käyttö.
• Auto lukitaan jonkin laitteen
ollessa kytkettynä OBD-diagnosointijärjestelmän liitäntään. Liitäntä auton OBD-diagnosointiin,
katso sivu 339.
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• Merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin
välein: Hälytysjärjestelmä on kytketty päälle.
• Merkkivalo vilkkuu noin 10 sekuntia ennen kuin se vilkkuu 2 sekunnin välein: Sisäliikkeen ilmaisin ja
kallistuksen hälytysanturi eivät
ole päälle kytkettyinä, koska ovet,
konepelti tai takaluukku eivät ole
kunnolla kiinni. Oikealla tavalla
suljetut ovet ja luukut lukittuvat.
Jos avoimet ovet ja luukut suljetaan,
sisätilojen hälytin ja kallistuksen hälytysanturi kytkeytyvät päälle.

• Merkkivalo sammuu sen jälkeen,
kun auton lukitus on avattu: Autoa
ei ole yritetty käsitellä luvattomasti.
• Merkkivalo vilkkuu lukituksen
avaamisen jälkeen, kunnes ajovalmiustila kytketään päälle,
mutta enintään noin 5 minuuttia:
Hälytys on lauennut.
Kallistuksen hälytysanturi
Auton kaltevuutta seurataan.
Hälytysjärjestelmä reagoi esimerkiksi silloin, kun autosta yritetään
varastaa pyörä tai autoa aletaan
hinata pois.
Sisäliikkeen ilmaisin
Matkustamoa valvotaan istuintyynyjen korkeuteen. Siksi hälytysjärjestelmä, sisältäen sisäliiketunnistimen,
kytkeytyy päälle myös ikkunan
ollessa auki. Putoavat esineet,
kuten lehdet, voivat vahingossa laukaista hälytyksen.

Väärän hälytyksen
välttäminen
Yleistä
Kallistuksen hälytysanturi ja sisäinen liiketunnistin voivat laukaista
hälytyksen, vaikka luvatonta toimintaa ei ole.
Tilanteet, joissa hälytys laukeaa
tahattomasti:
• Autopesussa.
• Kahden tason autotallissa.
• Kuljetuksen aikana autojunalla,
autolautalla tai perävaunulla.
• Jos autossa on lemmikkieläimiä.
• Jos auto lukitaan tankkauksen
aloittamisen jälkeen.
Kallistuksen hälytysanturi ja matkustamon hälytin voidaan kytkeä pois
päältä tällaisissa tilanteissa.
Kallistuksen hälytysanturin ja
sisäisen liiketunnistimen
kytkeminen pois päältä
Paina kauko-ohjaimen painiketta 10 sekunnin kuluessa
auton lukitsemisesta.

Merkkivalo syttyy noin 2 sekunniksi
ja vilkkuu sitten uudelleen.
Kallistuksen hälytysanturi ja matkustamon liiketunnistin kytkeytyvät pois
päältä, kunnes auto lukitaan seuraavan kerran.
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Hälytyksen katkaiseminen
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Yleiskatsaus

• Avaa auton lukitus kauko-ohjaimella.
• Avaa auton lukitus integroidulla
avaimella ja kytke ajovalmiustila
päälle käyttämällä kauko-ohjaimen erityistä tunnistusominaisuutta, katso sivu 92.
• Älyavainjärjestelmällä: ota kunnon ote jommankumman etuoven
ovenkahvasta kantaessasi
kauko-ohjainta mukanasi.

Sähkötoimisten ikkunannostimien katkaisimet
3

Yleistä
Ikkunat voidaan avata ja sulkea
ulkopuolelta käyttämällä auton
avainta.
Lisätietoa: Kauko-ohjain, katso sivu
88.

Toimintaa koskevat
vaatimukset
Ikkunoita voidaan käyttää seuraavissa olosuhteissa.
• Valmiustilassa.
• Ajovalmiustilassa.
• Lyhyen hetken sen jälkeen, kun
auto on siirtynyt lepotilaan.
• Kauko-ohjain on auton sisätiloissa.
Auton avaimen on oltava sisätilassa.

Turvaohjeet
VAROITUS
Kehon osat voivat jäädä puristuksiin,
kun ikkunoita käytetään. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara. Kun avaat tai suljet
ikkunoita, varmista, että alue jossa
ikkunat liikkuvat, on vapaa esteistä.

Avaaminen
•

Työnnä katkaisin vastuskohtaan asti.

Ikkuna avautuu niin kauan kuin katkaisinta pidetään painettuna.

•

Työnnä katkaisinta vastuspisteen ohi.

Ikkuna avautuu automaattisesti. Liike
pysähtyy painamalla katkaisinta uudelleen.

HALLINTALAITTEET

Sähkötoimisten
ikkunannostimien
katkaisimet
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Sulkeminen
•

Vedä katkaisin vastuskohtaan asti.

Ikkuna sulkeutuu niin kauan kuin katkaisinta pidetään vedettynä.

•

Vedä katkaisin vastuspisteen ohi.

Ikkuna sulkeutuu automaattisesti, jos
ovi on suljettu. Katkaisimen vetäminen
uudestaan pysäyttää liikkeen.

Puristumissuojamekanismi
Toimintaperiaate
Puristumissuojamekanismi estää
esineitä tai kehonosia juuttumasta
oven kehyksen ja ikkunan väliin
ikkunaa suljettaessa.
Yleistä
Jos ikkunan sulkeutuessa havaitaan vastus tai este, sulkeutuminen
keskeytyy ja ikkuna avautuu hieman.
Turvaohjeet
VAROITUS
Ikkunoihin asennettavat lisävarusteet, kuten antennit, voivat heikentää
puristumissuojamekanismia. Tällöin
on olemassa loukkaantumisvaara.
Älä kiinnitä mitään varusteita ikkunoiden liikkeen alueelle.

Sulkeminen ilman
puristumissuojamekanismia
Jos ulkoinen vaara tai jää estää
ikkunoiden normaalin sulkeutumisen, toimi seuraavasti:
1

Vedä katkaisin vastuspisteen ohi ja pidä se siinä.

Ikkuna sulkeutuu niin, että rajoitettu
puristumissuojamekanismi on käytössä. Jos sulkeutumisvoima ylittää tietyn arvon, sulkeutuminen keskeytyy.

2

Vedä katkaisin vastuspisteen ohi uudelleen noin 4 sekunnin kuluessa ja pidä se siinä.

Ikkuna sulkeutuu niin, että rajoitettu
puristumissuojamekanismi ei ole käytössä.
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Istuimet, peilit ja
ohjauspyörä
Auton varusteet

Turvallinen istuinpaikka
Jotta ajaminen olisi rentoa ja mahdollisimman vähän väsyttävää, on
tärkeää, että kunkin matkustajan
istuinasento on tälle sopiva.
Onnettomuuden sattuessa oikea
istuma-asento on erittäin tärkeää.
Noudata seuraavien lukujen ohjeita:
• Istuimet, katso sivu 107.
• Turvavyöt, katso sivu 111.
• Pääntuet, katso sivu 116.
• Turvatyynyt, katso sivu 196.

Istuimet
Turvaohjeet
VAROITUS
Istuimen säätäminen matkan aikana
voi aiheuttaa istuimen odottamattoman liikkumisen. Voit menettää auton
hallinnan. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Säädä kuljettajan
istuinta vain auton ollessa paikallaan.

VAROITUS
Jos selkänojaa on taivutettu liian
taakse, turvavyön suojaava vaikutus
ei enää ole taattu. Onnettomuuden
sattuessa on olemassa vaara, että
matkustaja liukuu turvavyön alta. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara
ja jopa kuoleman vaara. Säädä
istuinta ennen matkan alkamista.
Säädä selkänoja pystyimpään asentoon äläkä muuta sitä matkan aikana.

VAROITUS
Istuimia siirrettäessä on olemassa
puristumisvaara. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen
vaara. Ennen säätöä, varmista, että
alue jossa istuin liikkuu, on vapaa
esteistä.

3
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Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi
valittujen lisävarusteiden tai maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.
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Käsin säädettävät istuimet

Korkeus

Yleiskatsaus

6

5 4 3

2

1

1 Selkänojan kulma
2 Korkeus
3 Selkänojan leveys*

Vedä vipua ylös tai paina vipua alas
toistuvasti, kunnes istuin saavuttaa
halutun korkeuden.
Eteenpäin/taaksepäin

4 Ristiselän tuki*
5 Eteenpäin/taaksepäin
6 Istuinkulma*
*:

Joissakin malleissa

Selkänojan kulma

Vedä vivusta ja liu’uta istuin haluttuun suuntaan.
Kun olet vapauttanut vivun, siirrä
istuinta varovasti eteen- tai taaksepäin varmistaaksesi, että se lukittuu
kunnolla.
Vedä vivusta ja aseta paino selkänojaan tai nosta paino pois selkänojasta tarpeen mukaan.
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Istuinkulma

Vedä vipua ylös tai paina vipua alas
toistuvasti, kunnes istuin saavuttaa
halutun kulman.

*:

Joissakin malleissa

Yleistä

Yleiskatsaus

1 Eteenpäin/taaksepäin, korkeus,
istuinkulma
2 Kuljettajan istuimen muistitoiminto
3 Selkänojan kulma
4 Selkänojan leveys
5 Ristiselän tuki
Eteenpäin/taaksepäin

Kuljettajan istuimen asetus tallennetaan nykyiseen profiiliin. Kun
auton lukitus avataan auton avaimella, tämä asetus kutsutaan automaattisesti, jos toiminto on aktivoitu, katso sivu 101.
Nykyinen istuinasento voidaan tallentaa muistitoiminnon avulla, katso
sivu 119.

Paina katkaisinta eteen- tai taaksepäin.

3
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Sähköisesti säädettävät
istuimet*

109

110

3-1. HALLINTALAITTEET

Korkeus

Ristiselän tuki
Toimintaperiaate
Selkänojan kaarevuutta voidaan
muuttaa siten, että ristiselän aluetta
tuetaan. Lantion ja selkärangan yläosaa tuetaan niin, että istumaasento on mahdollisimman pysty.

Paina katkaisinta ylös- tai alaspäin.

Säätö
• Paina painiketta
edessä/takana: Kaarevuus lisääntyy/pienenee.
• Paina painiketta
ylhäällä/alhaalla: Kaarevuus siirtyy ylös/alas.

Istuinkulma

Selkänojan leveys
Toimintaperiaate
Kallista katkaisi ylös- tai alaspäin.
Selkänojan kulma

Selkänojan leveyden säätäminen
voi parantaa sivuttaistukea kaarteissa.
Yleistä
Selkänojan leveyden muuttamiseksi kuljettajan selkänojan sivupehmusteita voidaan säätää.
Säätö

Kallista katkaisinta eteen- tai taaksepäin.

• Paina painiketta
edessä: Selkänoja
kapenee.
• Paina painiketta takana:
Selkänoja levenee.
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Turvavyöt
Turvavöiden ja turvavöiden
solkien lukumäärä
Auton matkustajien turvallisuuden
varmistamiseksi auto on varustettu
kahdella turvavyöllä. Ne voivat kuitenkin tarjota tehokkaan suojan
vain, jos niitä käytetään oikein.
Yleistä

Vyön kiinnityspiste soveltuu kaikille
aikuisille, jos istuin on säädetty
oikein.
Turvaohjeet
VAROITUS
Älä koskaan kiinnitä useampia henkilöitä yhdellä turvavyöllä, muuten turvavyön suojaavaa vaikutusta ei voida
taata. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman vaara.
Kiinnitä vain yksi henkilö jokaisella
turvavyöllä. Älä anna vauvojen tai lasten matkustaa toisen matkustajan
sylissä. Sen sijaan kiinnitä vauva tai
lapsi lasten turvalaitteeseen.

VAROITUS
Jos turvavöitä käytetään väärin, niiden suojaava vaikutus saattaa heikentyä tai kokonaan hävitä. Jos turvavyötä ei käytetä oikein, voi aiheutua
lisävammoja, esimerkiksi onnettomuuden tai jarrutuksen tai väistöliikkeen yhteydessä. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara ja jopa
kuoleman vaara. Varmista, että kaikki
auton matkustajat ovat kiinnittäneet
turvavyönsä oikein.

VAROITUS
Turvavyöt on suunniteltu pidettäviksi
kehon luuston päällä ja niitä tulee
käyttää matalalla lantion päällä, tai
vasten lantiota, rintakehää ja hartioita.
Vyön lantio-osan ei tule kulkea vatsan
alueen yli.
Jotta turvavyöt voisivat tarjota suunnitellun suojan, ne tulee säätää mahdollisimman tiukasti, mutta kuitenkin
niin, että mukavuus ei kärsi. Löysä
vyö vähentää huomattavasti sen
antamaa suojaa käyttäjälle.
Suojaa vyöosat kiillotusaineilta,
öljyiltä ja kemikaaleilta sekä erityisesti
akkuhapolta. Puhdistus voidaan suorittaa turvallisesti käyttäen mietoa
saippua- ja vesiliuosta. Vyö tulee
uusia, jos vyöosa kuluu, likaantuu tai
vaurioituu. Turvavöitä ei saa käyttää,
jos vyöt ovat kiertyneinä. Kutakin turvavyötä saa käyttää vain yksi matkustaja; turvavyön asettaminen matkustajan sylissä istuvan lapsen ympärille
on kielletty.
Jos turvavyö on ollut käytössä vakavassa onnettomuudessa, on tärkeä
vaihtaa koko vyöyksikkö, vaikka näkyviä vaurioita ei olisi.

3
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Varmista ennen matkaa, että kaikki
matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä. Turvatyynyt ovat turvallisuutta lisääviä lisävarusteita. Turvatyynyt eivät korvaa turvavöitä.
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VAROITUS
Käyttäjä ei saa tehdä mitään muutoksia tai lisäyksiä, jotka estävät turvavyön säätölaitteita poistamasta löysää
vöistä.

VAROITUS
Jos selkänoja ei ole lukittunut, keskimmäisen turvavyön suojavaikutus ei
ole taattu. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman
vaara. Lukitse takaistuimen leveämpi
selkänoja, kun käytät keskimmäistä
turvavyötä.

VAROITUS

• Varmista, että turvavyö on sijoitettu lantion alaosan yli. Turvavyö ei saa painaa vatsaa.
• Turvavyötä ei saa hangata teräviin reunoihin tai viedä kiinteän
tai rikkoutuvan esineen päältä,
eikä sen saa antaa jäädä puristuksiin.
• Vältä käyttämästä kookkaita
vaatteita.
• Pidä turvavyötä kireällä vetämällä sen yläosasta ylöspäin.
Oikea ajoasento

Seuraavissa tilanteissa turvavöiden
suojaava vaikutus saattaa heikentyä
tai kokonaan hävitä:
• Turvavyöt tai vyönsoljet ovat vaurioituneet, likaiset tai niitä on muutettu.
• Vyönkiristimiä tai kelauslaitteita on
muutettu.
Turvavyöt voivat vahingoittua onnettomuudessa ilman, että vauriot ovat
välttämättä ilmeisiä. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara ja jopa
kuoleman vaara. Älä muokkaa turvavöitä, vyönsolkia, vyönkiristimiä,
kelauslaitteita tai vyön kiinnityspisteitä, ja varmista, että ne ovat puhtaat. Jos sattuu onnettomuus, anna
valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai
-korjaamon tai muun luotettavan korjaamon tutkia turvavyöt.

Oikea turvavyön käyttö
• Aseta turvavyö vyönohjaimeen.
• Aseta turvavyö tiukasti lantion ja
olkapään yli, lähelle kehoa ja
kiertämättä.

Oikea ajoasento on tärkeää turvallisen ajon kannalta. Oikean ajoasennon ylläpitäminen auttaa vähentämään väsymystä ajon aikana sekä
varmistaa, että matkustajien suojalaitteet, kuten turvavyöt ja turvatyynyt, toimivat oikein törmäyksessä,
mikä vähentää matkustajiin kohdistuvaa iskua.
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Turvavöiden oikea käyttö
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Oikea ajoasento ja turvavöiden käyttö

A Aseta pääntuki niin, että sen keskiosa on samalla korkeudella kuin kor-

viesi yläreuna
B Varmista, ettei turvavyö ole kiertyneenä

3
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Tärkein matkustajan suojalaite on
turvavyö. Turvatyynyt on suunniteltu täydentämään turvavöitä, ei
korvaamaan niitä. Turvavyön oikea
käyttö varmistaa, että matkustajat
pysyvät turvallisesti istuimissaan ja
estää heitä joutumasta kosketuksiin
auton sisäosien kanssa tai sinkoutumasta ulos autosta törmäyksessä.
Siksi on välttämätöntä, että kaikki
matkustajat käyttävät turvavyötä.
Jos turvavyötä käytetään väärin,
sen tehokkuus matkustajan suojalaitteena heikkenee huomattavasti.
Huomioi seuraavat seikat varmistaaksesi oikean ajoasennon ja turvavöiden käytön.
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C Säädä istuin siten, että käsivartesi ovat hieman taipuneina kyynärpäistä,

kun tartut ohjauspyörän yläosasta
D Varmista, että turvavyö on kireällä, eikä löysää ole missään kohdassa
E Aseta lannevyö niin alas kuin mahdollista lanteen päälle
F Istu tukevasti selkänojaa vasten niin, että selkänoja on pystyasennossa
G Istu niin, että koko selkäsi on kiinni istuimen selkänojassa
H Aseta olkavyö niin, että se ei kosketa kaulaa tai liu'u alas olkapäältäsi

VAROITUS
Älä kallista selkänojia liikaa ajon
aikana.

Jos istuimen selkänoja on liikaa kallistettuna, turvavyö ei toimi matkustajan
suojalaitteena äkillisen jarrutuksen tai
törmäyksen yhteydessä. Kolarin sattuessa lannevyö saattaa liukua lantion yli ja puristusvoimat kohdistua
suoraan vatsaan tai vyö voi painaa
kaulaa lisäten kuolemanvaaraa tai
vakavan loukkaantumisen mahdollisuutta.

VAROITUS
Varmista, että kaikki matkustajat käyttävät turvavyötä oikein.

Turvavöiden käyttö voi olla pakollista
paikallisten lakien ja määräysten
mukaisesti. Mikäli turvavyötä ei käytetä oikein, matkustaja voi joutua kosketuksiin auton sisäosien kanssa tai
sinkoutua autosta äkillisen jarrutuksen tai törmäyksen sattuessa, mikä
voi johtaa kuolemaan tai vakavaan
vammaan. Jos matkustajalla on väärälainen istuma-asento, turvatyynyt
eivät toimi matkustajien suojaamiseksi, ja ne voivat itse asiassa lauetessaan aiheuttaa vammoja.
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VAROITUS
Turvavöiden oikea käyttö raskauden
aikana:
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Turvavyön kiinnittäminen
1 Aseta turvavyö päälle ohjaamalla
sitä hitaasti olkapään ja lantion yli.
2 Työnnä turvavyön lukituslevy
vyösolkeen. On tärkeää, että
kuulet vyösoljen lukitusnaksahduksen.

Raskaana olevien naisten on käytettävä turvavyötä. Kysy neuvoa lääkäriltäsi, miten turvavyötä käytetään
oikein. Aseta lannevyö mahdollisimman alas lantion päälle ja olkahihna
kokonaan olkapään yli niin, että se
kulkee rintakehän keskeltä eikä paina
vatsaa.

• Vedä turvavyöhön kiinnitetty soljen kieli kehon yli ja paina se soljen kiinnikkeeseen, kunnes kuulet naksahduksen.
• Hihnan pituuden säätäminen on
erittäin tärkeää. Säätääksesi lannevyötä ja tarkistaaksesi, että
solki on lukittunut kunnolla, vedä
hartiavyötä ylöspäin, kunnes lannevyö istuu tiukasti.
• Viistosti kulkevan olkavyön
pituus säätyy automaattisesti
niin, että matkustaja voi liikkua
vapaasti.
• Irrota turvavyö painamalla
vapautuspainiketta soljessa.

Turvavyön avaaminen
1 Pidä turvavyöstä tiukasti kiinni.
2 Paina vyösoljen punaista painiketta.
3 Ohjaa turvavyö takaisin sisäänkelausmekanismiin.
Turvavyön muistutin
kuljettajan ja etumatkustajan
istuimelle
Yleistä
Turvavyön muistutin aktivoituu, jos
kuljettajan turvavyötä ei ole kiinnitetty.
Joissakin maakohtaisissa määrityksissä turvavyön muistutin aktivoituu
myös, jos etumatkustajan turvavyötä
ei ole kiinnitetty ja etuistuimella on
raskas esine.

HALLINTALAITTEET

Automaattisesti kiristyvien
turvavöiden säätö

3
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Näyttö mittaristossa
Autoviesti näytetään. Tarkista, onko turvavyö kiinnitetty oikein.

Pääntuet edessä
Turvaohjeet
VAROITUS
Pääntuilla olevat esineet vähentävät
tukien suojaavaa vaikutusta pään ja
kaulan alueella. Tällöin on olemassa
loukkaantumisvaara.
• Älä asenna suojia tai peitteitä
istuinten tai pääntukien päälle.
• Älä ripusta esineitä, kuten vaateripustimia, suoraan pääntuen päälle.
• Käytä vain sellaisia lisävarusteita,
jotka on luokiteltu turvallisiksi kiinnittää pääntukeen.
• Älä käytä lisävarusteita, esimerkiksi
tyynyjä, matkan aikana.

Korkeuden säätäminen
Pääntuet on integroitu istuimen selkänojiin eikä niitä voi säätää.
Etäisyyden asettaminen
Etäisyys pään takaosasta asetetaan selkänojan kallistuksen kautta.
Säädä etäisyys siten, että pääntuki
on mahdollisimman lähellä pään
takaosaa.

Irrottaminen
Pääntukia ei voi irrottaa.

Ulkopeilit
Yleistä
Valittu peiliasetus tallennetaan sillä
hetkellä käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin. Kun auton lukitus avataan auton avaimella, tämä asetus
kutsutaan automaattisesti, jos toiminto on aktivoitu, katso sivu 101.
Nykyinen peiliasento voidaan tallentaa muistitoiminnon avulla, katso
sivu 119.
Turvaohjeet
VAROITUS
Peiliin heijastuvat esineet ovat lähempänä kuin ne näyttävät olevan. Etäisyys auton takana oleviin tienkäyttäjiin voidaan arvioida väärin, esimerkiksi kaistanvaihdon yhteydessä. Silloin on olemassa onnettomuusvaara.
Katso olkapääsi yli ja arvioi etäisyys
takanasi olevaan liikenteeseen.
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Yleiskatsaus
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Taittaminen ja avaaminen
HUOMAA
Auton leveyden takia se voisi vaurioitua autopesulassa. On olemassa
omaisuusvahinkojen vaara. Käännä
peilit ennen pesua käsin tai painikkeella.

Paina painiketta.
1 Säätö
2 Peilin valinta, automaattinen
pysäköintitoiminto
3 Taittaminen ja avaaminen

Paina painiketta.
Valittu peili liikkuu painikkeen liikkeen mukaisesti.
Peilin valinta
Siirtyminen toiseen peiliin:

Peilien taittaminen sisään ja ulos on
hyödyllistä seuraavissa tilanteissa:
• Autopesuloissa.
• Kapeilla kaduilla.
Taitetut peilit avautuvat automaattisesti, kun auto saavuttaa n.
40 km/h nopeuden.
Automaattinen lämmitys
Tarvittaessa molemmat ulkopeilit
lämmitetään automaattisesti, kun
ajovalmiustila kytketään päälle.

Paina katkaisinta.
Automaattinen himmennys
Toimintahäiriö
Sähköhäiriön ilmaantuessa, säädä
peiliä painamalla peililasin reunoista.

Kuljettajan puolella oleva ulkopeili
himmentyy automaattisesti. Valokennot taustapeilissä, katso sivu
118, ohjaavat tätä toimintoa.
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Sähköinen säätö

Taittaminen on mahdollista noin
20 km/h nopeuteen asti.
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Automaattinen
pysäköintitoiminto, ulkopeilit

Yleiskatsaus

Toimintaperiaate
Kun peruutusvaihde kytketään, etumatkustajan peililasi kallistuu alaspäin. Tämä parantaa näkymää
katureunasta tai muista maan
lähellä olevista esteistä, esimerkiksi
pysäköinnin yhteydessä.
Kytkeminen päälle
1

Paina katkaisin kuljettajan peilin asentoon.

2 Kytke vaihteenvalitsimen asento
R.
Kytkeminen pois päältä
Paina katkaisin etumatkustajan
puoleisen peilin asentoon.

Taustapeili, automaattinen
himmennys
Yleistä
Taustapeili himmenee automaattisesti.
Toimintoa ohjataan valokennoilla:
• Peililasissa.
• Peilin takana.

Toimintaa koskevat
vaatimukset
• Pidä valokennot puhtaina.
• Älä peitä taustapeilin ja tuulilasin
välistä vyöhykettä.

Ohjauspyörä
Turvaohjeet
VAROITUS
Ohjauspyörän säätäminen ajon
aikana voi johtaa siihen, että ohjauspyörä liikkuu yllättäen. Voit menettää
auton hallinnan. Silloin on olemassa
onnettomuusvaara. Säädä ohjauspyörää vain, kun auto on pysähdyksissä.
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Manuaalinen ohjauspyörän
säätö
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Turvaohjeet
VAROITUS
Muistitoiminnon käyttö ajon aikana voi
johtaa siihen, että istuin tai ohjauspyörä liikkuu yllättäen. Voit menettää
auton hallinnan. Silloin on olemassa
onnettomuusvaara. Käytä muistitoimintoa vain, kun auto on pysähdyksissä.

VAROITUS
1 Taita vipu alas.

3 Käännä vipu takaisin ylös.

Yleiskatsaus

Muistitoiminto
Toimintaperiaate
Muistitoiminto mahdollistaa seuraavien asetusten tallentamisen ja
palauttamisen tarvittaessa:
• Istuimen asento.
• Ulkopeilin asento.
• Tuulilasinäytön korkeus.

Muistipainikkeet sijaitsevat kuljettajan istuimessa.

Yleistä
Kullekin kuljettajaprofiilille, katso
sivu 76, voidaan tallentaa kaksi
muistipaikkaa eri asetuksilla.
Seuraavia asetuksia ei tallenneta:
• Selkänojan leveys.
• Ristiselän tuki.

Tallennus
1 Aseta haluamaasi asentoon.
2

Paina painiketta. Painikkeen kirjaimien valot syttyvät.

3 Paina haluamaasi painiketta 1
tai 2 kirjaimien valojen palaessa.
Äänimerkki kuuluu.

3
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2 Siirrä ohjauspyörä haluamaasi
korkeuteen ja kulmaan istumaasentosi mukaan.

Istuimia siirrettäessä on olemassa
puristumisvaara. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen
vaara. Ennen säätöä, varmista, että
alue jossa istuin liikkuu, on vapaa
esteistä.
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Palauttaminen
Paina painiketta 1 tai 2.
Tallennettu asento palautetaan
automaattisesti.
Toiminto peruutetaan, jos painat
istuimen säätökatkaisinta tai painat
jotakin muistipainikkeista uudelleen.
Liikkeellelähdön jälkeen kuljettajan
puoleisen istuimen säätö poistuu
käytöstä hetken kuluttua.

Istuinlämmitys*
*:

Joissakin malleissa

Yleiskatsaus

Istuinlämmitys

Päälle kytkeminen
Jokainen painikkeen painaminen nostaa lämpötilan
tasoa.
Jos kolme LED-valoa palaa, korkein taso on valittuna.
Kytkeminen pois päältä
Pidä painiketta painettuna, kunnes LED-valot eivät
enää pala.
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Lasten kuljettaminen
turvallisesti
Auton varusteet

Kun autossa on lapsia
VAROITUS
Varmista, että autossa olevat lapset
käyttävät turvavyötä.

Turvavyöt on suunniteltu suojaamaan henkilöitä, joiden pituus ja
paino on keskimääräistä aikuisten
luokkaa. Alle 150 cm pituisen lapsen
tulisi istua sopivan suuruusluokan lasten turvalaitteessa, esimerkiksi alkuperäisessä lasten Toyota-turvalaitteessa. Älä anna lapsen olla kiinnittämättömänä autossa sen liikkuessa,
sillä se on erittäin vaarallista.

VAROITUS
Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa autoon.
Kun pysäköit auton, sammuta moottori, poistu autosta lapsi mukanasi ja
lukitse ovet. Vaikka kyseessä olisi
vain lyhyt aika, lapsen jättäminen
autoon voi olla erittäin vaarallista seuraavista syistä:

l Jos auto on pysäköity suoraan

auringonvaloon, lämpötila auton
sisällä voi nousta yli 50 °C:een,
jopa talvella. Tällöin matkustajat
saattavat kärsiä nestehukasta tai
lämpöhalvauksesta.

l Jos jotakin katkaisinta käytetään
Älä anna matkustajan pitää lasta
käsissään tai sylissään. Äkkijarrutuksessa tai kolarissa lapsi saattaa lyödä
päänsä kojetauluun tai tuulilasiin, tai
jopa sinkoutua ulos autosta.

vahingossa, se saattaa johtaa odottamattomiin vammoihin.

l Älä anna lapsen avata tai sulkea

ovia. Kun suljet oven, ole varovainen, jotta lapsen kädet ja jalat eivät
jää oven väliin.

3
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Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.
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VAROITUS
l Älä annan lapsen työntää päätään

tai raajojaan ulos oven ikkunasta, ja
varmista ennen ikkunakatkaisimen
käyttöä, että lapsen pää ja raajat
eivät ole ikkunan läheisyydessä.

Tärkeitä näkökohtia
Turvaohjeet

VAROITUS
Lasten turvalaitteet ja niiden osat voivat muuttua erittäin kuumiksi, jos ne
ovat alttiita suoralle auringonvalolle.
Kuumiin osiin koskettaminen saattaa
aiheuttaa palovammoja. On olemassa
loukkaantumisvaara. Älä altista lasten
turvalaitetta suoralle auringonvalolle.
Peitä lasten turvalaite tarvittaessa.
Lasten turvalaitteen on ehkä annettava jäähtyä ennen lapsen kiinnittämistä siihen. Älä jätä lapsia ilman valvontaa autoon.

VAROITUS
Jos lapsia tai lemmikkieläimiä jätetään ilman valvontaa autoon, ne voivat saada auton liikkeelle ja vaarantaa itsensä tai muita tienkäyttäjiä esimerkiksi seuraavilla toimilla:

l Painamalla käynnistyspainiketta.
l Vapauttamalla seisontajarrun.
l Avaamalla ja sulkemalla ovia tai
ikkunoita.

l Siirtämällä vaihteenvalitsimen Nasentoon.

VAROITUS
Alle 150 cm pitkät lapset eivät voi
käyttää turvavyötä oikein ilman lapsen turvalaitetta. Jos turvavöitä käytetään väärin, niiden suojaava vaikutus
saattaa heikentyä tai kokonaan
hävitä. Jos turvavyötä ei käytetä
oikein, voi aiheutua lisävammoja, esimerkiksi onnettomuuden tai jarrutuksen tai väistöliikkeen yhteydessä. On
olemassa loukkaantumisvaara ja jopa
kuoleman vaara. Alle 150 cm pitkät
lapset on kiinnitettävä sopivaan lasten
turvalaitteeseen.

l Käyttämällä auton laitteita.
On olemassa onnettomuus- tai loukkaantumisvaara. Älä jätä lapsia tai
lemmikkieläimiä ilman valvontaa
autoon. Kun poistut autosta, ota
kauko-ohjain mukaasi ja lukitse auto.

Ei koske Australiaa ja
Uutta-Seelantia: Lapset
etumatkustajan istuimella
Yleistä

VAROITUS
Kuumuus autossa voi olla kohtalokasta, etenkin lapsille ja lemmikkieläimille. On olemassa loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman vaara. Älä
jätä ketään ilman valvontaa autoon,
etenkään lapsia tai lemmikkieläimiä.

Jos käytät lasten turvalaitetta etumatkustajan istuimella, varmista,
että matkustajan puolella olevat
etu- ja sivuturvatyynyt on kytketty
pois päältä. Etumatkustajan turvatyynyt voidaan kytkeä pois päältä
vain etumatkustajan turvatyynyjen
avainkatkaisimesta, katso sivu 206.
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Turvaohjeet
VAROITUS
Jos etumatkustajan turvatyynyt ovat
päälle kytkettyinä, ne voivat lauetessaan vahingoittaa lasten turvalaitteessa istuvaa lasta. On olemassa
loukkaantumisvaara. Varmista, että
etumatkustajan turvatyynyt ovat pois
päältä ja että PASSENGER AIRBAG
OFF -merkkivalo palaa.

VAROITUS

Lasten turvalaitteiden
asennus
Yleistä
Jokaiselle ikä- ja painoluokalle
sopivia lasten turvalaitteita on saatavilla valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai muusta
luotettavasta korjaamosta.
Noudata lasten turvalaitteen valmistajan antamia käyttö- ja turvallisuusohjeita, kun valitset, kiinnität ja
käytät lasten turvalaitetta.

Turvaohjeet
VAROITUS
Jos lasten turvalaitteet ja niiden kiinnitysjärjestelmät ovat onnettomuudessa
vaurioituneet tai saaneet iskuja, niiden
suojaava vaikutus saattaa heikentyä
tai kokonaan hävitä. Tällöin lapsi ei
ehkä ole riittävän hyvin kiinnitetty, esimerkiksi onnettomuuden, äkkijarrutuksen tai väistöliikkeen yhteydessä. On
olemassa loukkaantumisvaara ja jopa
kuoleman vaara. Vahingoittuneita tai
onnettomuudessa iskuja saaneita lasten turvalaitteita ei saa enää käyttää.
Jos kiinnitysjärjestelmät ovat onnettomuudessa vaurioituneet tai saaneet
iskuja, pyydä valtuutettua Toyota-jälleenmyyjää tai -korjaamoa tai muuta
luotettavaa korjaamoa tarkistamaan ja
tarvittaessa vaihtamaan turvalaitteet
uusiin.

VAROITUS
Jos istuimen säätö tai lastenistuimen
asennus on väärä, lasten turvalaite ei
ehkä ole riittävän tukeva tai se voi olla
täysin epävakaa. On olemassa loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman
vaara. Varmista, että lasten turvalaite
on asetettu tukevasti selkänojaa vasten. Mahdollisuuksien mukaan säädä
kaikkien istuimien selkänojat samaan
kulmaan ja säädä istuimet oikein. Varmista, että istuimet ja niiden selkänojat ovat kunnolla kiinni tai lukittu. Jos
mahdollista, säädä pääntukien korkeus tai irrota ne.

Australiaa ja Uutta-Seelantia
varten: Lasten turvalaitteiden
asennus
Huomioi seuraava varoitus, koska
autosi on varustettu etumatkustajan
turvatyynyllä, jota ei voi kytkeä pois
toiminnasta:

3
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Alle 150 cm pitkät lapset eivät voi
käyttää turvavyötä oikein ilman lapsen turvalaitetta. Jos turvavöitä käytetään väärin, niiden suojaava vaikutus
saattaa heikentyä tai kokonaan
hävitä. Jos turvavyötä ei käytetä
oikein, voi aiheutua lisävammoja, esimerkiksi onnettomuuden tai jarrutuksen tai väistöliikkeen yhteydessä. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara
ja jopa kuoleman vaara. Alle 150 cm
pitkät lapset on kiinnitettävä sopivaan
lasten turvalaitteeseen.
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On suositeltavaa, ettei
etumatkustajan istuimella
käytetä minkäänlaista lasten turvalaitetta.

VAROITUS
Äärimmäinen vaara:
Älä asenna lapsen turvalaitetta selkä
ajosuuntaan päin istuimelle, jonka
edessä on turvatyyny.

Ei koske Australiaa/
Uutta-Seelantia ja Tawania:
Etumatkustajan istuimelle

Selkä ajosuuntaan päin
kiinnitettävät lasten turvalaitteet
VAROITUS
Jos päälle kytkettyinä olevat etumatkustajan turvatyynyt laukeavat, ne
voivat vakavasti vahingoittaa lasten
turvalaitteessa istuvaa lasta. On olemassa loukkaantumisvaara ja jopa
kuoleman vaara. Varmista, että etumatkustajan turvatyynyt ovat pois
päältä ja että PASSENGER AIRBAG
OFF -merkkivalo palaa.

Turvatyynyjen kytkeminen pois
päältä
VAROITUS
Jos etumatkustajan turvatyynyt ovat
päälle kytkettyinä, ne voivat lauetessaan vahingoittaa lasten turvalaitteessa istuvaa lasta. On olemassa
loukkaantumisvaara. Varmista, että
etumatkustajan turvatyynyt ovat pois
päältä ja että PASSENGER AIRBAG
OFF -merkkivalo palaa.

Ennen kuin asetat lasten turvalaitetta etumatkustajan istuimelle, varmista, että matkustajan puolella
olevat etu- ja sivuturvatyynyt on
kytketty pois päältä. Jos turvatyynyä ei voi kytkeä pois päältä, älä
asenna lasten turvalaitetta.
Etumatkustajan turvatyynyjen poistaminen toiminnasta avainkatkaisimella, katso sivu 206.

Noudata etumatkustajan aurinkosuojassa olevia ohjeita.
ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä selkä
ajosuuntaan päin asetettua lasten
turvalaitetta istuimelle, jonka edessä
on AKTIVOITU TURVATYYNY. Se
voi johtaa LAPSEN KUOLEMAAN
tai VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN.
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Istuimen sijainti ja korkeus
Ei koske ASEAN-maita, EteläAfrikkaa, Australiaa ja UuttaSeelantia, joissa puuttuvat ISOFIXalakiinnitykset sekä turvatyynyjen
ON-OFF-katkaisin: Ennen kuin asennat lasten yleismallisen turvalaitteen,
siirrä etumatkustajan istuin niin kauas
taakse kuin mahdollista ja säädä se
ylimpään asentoon. Tämä istuimen
asento ja korkeus mahdollistavat parhaan mahdollisen vyöreitityksen ja
suojan onnettomuuden sattuessa.

Selkänojan leveys
Säädettävällä selkänojan leveydellä:
ennen lasten turvalaitteen asentamista etumatkustajan istuimelle
avaa selkänojan leveys kokonaan.
Älä muuta selkänojan leveyttä tästä
säätöpisteestä äläkä palauta muistissa olevaa istuinpaikkaa.

Taiwania varten:
Etumatkustajan istuimelle
Yleistä

3

Noudata etumatkustajan aurinkosuojassa olevia ohjeita.
VAROITUS
Huomio: noudata etumatkustajan
aurinkosuojassa olevia ohjeita. Liikenneturvallisuusmääräysten
mukaan lapset on kuljetettava takapenkillä. Vauvojen, pienten lasten ja
lasten matkustaminen etuistuimella
on ehdottomasti kielletty. Huomio:
tämä sääntö koskee Taiwanissa myytäviä autoja.

Turvatyynyjen kytkeminen pois
päältä
VAROITUS
Jos etumatkustajan turvatyynyt ovat
päälle kytkettyinä, ne voivat lauetessaan vahingoittaa lasten turvalaitteessa istuvaa lasta. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Varmista, että etumatkustajan turvatyynyt
ovat pois päältä ja että PASSENGER
AIRBAG OFF -merkkivalo palaa.

HALLINTALAITTEET

Jos turvavyön ylempi kiinnityspiste
sijaitsee lastenistuimen vyönohjaimen edessä, siirrä etumatkustajan
istuinta varovasti eteenpäin, kunnes
saavutetaan paras mahdollinen
vyönohjaus.
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Ennen kuin asetat lasten turvalaitetta etumatkustajan istuimelle, varmista, että matkustajan puolella
olevat etu- ja sivuturvatyynyt on
kytketty pois päältä.
Etumatkustajan turvatyynyjen poistaminen toiminnasta avainkatkaisimella, katso sivu 206.
Selkä ajosuuntaan päin asennetut
lasten turvalaitteet

Selkänojan leveys
Säädettävällä selkänojan leveydellä:
ennen lasten turvalaitteen asentamista etumatkustajan istuimelle
avaa selkänojan leveys kokonaan.
Älä muuta selkänojan leveyttä tästä
säätöpisteestä äläkä palauta muistissa olevaa istuinpaikkaa.

ISOFIX-lastenistuimen
kiinnikkeet

VAROITUS
Jos päälle kytkettyinä olevat etumatkustajan turvatyynyt laukeavat, ne
voivat vakavasti vahingoittaa lasten
turvalaitteessa istuvaa lasta. Tällöin
on olemassa loukkaantumisvaara ja
jopa kuoleman vaara. Varmista, että
etumatkustajan turvatyynyt ovat pois
päältä ja että PASSENGER AIRBAG
OFF -merkkivalo palaa.

Istuimen sijainti ja korkeus
Ennen kuin asennat lasten yleismallisen turvalaitteen, siirrä etumatkustajan istuin niin kauas taakse kuin
mahdollista ja säädä sen korkeus
keskiasentoon. Tämä istuimen
asento ja korkeus mahdollistavat
parhaan mahdollisen vyöreitityksen
ja suojan onnettomuuden sattuessa.
Jos turvavyön ylempi kiinnityspiste
sijaitsee lastenistuimen vyönohjaimen edessä, siirrä etumatkustajan
istuinta varovasti eteenpäin, kunnes
saavutetaan paras mahdollinen
vyönohjaus.

Yleistä
Huomautus, joka koskee Australiaa: ISOFIX-lastenistuimet eivät ole
sallittuja tieliikenteessä Australiassa
painoajankohtana. Koska näiden
määräysten odotetaan muuttuvan
tulevaisuudessa, ISOFIX-alakiinnityspisteet kuuluvat myös Australiassa auton varusteisiin voimassa
olevien ADR-vaatimusten mukaisesti.
Noudata lasten turvalaitteen valmistajan antamia käyttö- ja turvallisuusohjeita, kun valitset, kiinnität ja käytät lasten ISOFIX-turvalaitetta.
Soveltuvat lasten ISOFIXturvalaitteet
Tähän tarkoitukseen tarkoitetuissa
istuimissa saa käyttää vain tiettyjä
lasten ISOFIX-turvajärjestelmiä.
Lasten turvalaitteiden kokoluokka ja
-ryhmä on merkitty kirjaimella tai
ISO-viitteellä lapsen istuimessa olevassa laatassa.
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Lisätietoja lasten turvalaitteista, joita
voidaan käyttää kyseisillä istuimilla,
sekä lasten turvajärjestelmien soveltuvuudesta tai yhteensopivuudesta
ISOFIX-järjestelmän kanssa, katso:
lasten turvalaitteille soveltuvat istuimet, katso sivu 129.
Kiinnikkeet alemmille
ISOFIX-ankkureille
Turvaohjeet
VAROITUS

Ei koske Australiaa ja UuttaSeelantia: Etumatkustajan istuin

Ennen lasten ISOFIXturvalaitteen asentamista
Vedä turvavyö pois lastenistuimen
kiinnityksen alueelta.
Lasten ISOFIX-turvalaitteiden asentaminen
1 Asenna lasten turvalaite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
2 Varmista, että molemmat ISOFIX-ankkurit on lukittu oikein.
3

i-Size-hyväksytyt lasten
turvalaitteet
Yleistä
i-Size on lasten turvalaitteiden säännös, jota käytetään lasten turvalaitteiden hyväksymiseen.
Symboli

Merkitys
Jos tämä symboli näkyy
autossa, auto on hyväksytty i-Size säännösten
mukaisesti. Symboli
osoittaa järjestelmän alaankkurien kiinnikkeet.
Vastaava symboli osoittaa ylemmän kiinnityshihnan kiinnityspisteen.

ISOFIX-ala-ankkureiden kiinnikkeet
sijaitsevat istuimen ja selkänojan
välissä.

HALLINTALAITTEET

Jos lasten ISOFIX-turvalaitteita ei
kiinnitetä kunnolla, niiden suojaava
toiminta saattaa olla rajoitettu. On olemassa loukkaantumisvaara ja jopa
kuoleman vaara. Varmista, että alakiinnityspiste on kiinnitetty oikein ja
että lasten ISOFIX-turvalaite nojaa
tukevasti selkänojaa vasten.
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Ylemmän kiinnityshihnan
kiinnikkeet

Lasten ISOFIX-turvalaitteiden yläkiinnityshihnalle on asennuspiste.
Kiinnityshihnan ohjaus

Turvaohjeet
VAROITUS
Jos ylempää kiinnityshihnaa käytetään
väärin lasten turvalaitteen kanssa,
suojaustoiminto voi heikentyä. On olemassa loukkaantumisvaara. Varmista,
että ylempi kiinnityshihna ei ole kiertyneenä eikä kulje ylempään kiinnityskohtaan terävien reunojen yli.

HUOMAA
Lasten turvalaitteiden ylempien kiinnityshihnojen kiinnityspisteet on tarkoitettu vain näille kiinnityshihnoille.
Asennuspisteet voivat vaurioitua, jos
niihin kiinnitetään muita esineitä. On
olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Kiinnitä ainoastaan lasten turvalaite
ylempiin kiinnikkeisiin.

Kiinnityspisteet
Symboli

Merkitys
Vastaava symboli osoittaa ylemmän kiinnityshihnan kiinnityspisteen.

1
2
3
4
5
6
7

Kulkusuunta
Pääntuki
Ylemmän kiinnityshihnan kiinnike
Kiinnityspiste/silmukka
Auton lattia
Istuin
Ylempi kiinnityshihna
Ylemmän kiinnityshihnan
kiinnittäminen
kiinnityspisteeseen
VAROITUS

Onnettomuustilanteessa takana istuvat henkilöt voivat joutua kosketuksiin
etumatkustajan istuimelle kiinnitetyn
lasten turvalaitteen kiristetyn kiinnityshihnan kanssa. Tällöin on olemassa
loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman
vaara. Älä kuljeta henkilöitä takaistuimella etumatkustajan istuimen takana,
jos lasten turvalaite on kiinnitettynä.

1 Avaa kiinnityspisteen suojus.
2 Ohjaa ylempi kiinnityshihna
pääntuen yli kiinnityspisteeseen.
3 Kiinnitä kiinnityshihnan koukku
kiinnityspisteeseen.
4 Vedä kiinnityshihna kireäksi.
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129

*3

Lasten turvalaitteille
soveltuvat istuimet

*1, 2

Yleiskatsaus
Yleistä

Soveltuu auton turvavöillä kiinnitettävälle yleismalliselle lasten
turvalaitteelle.

Lastenistuimiin liittyvä lainsäädäntö
koskien eri lastenistuinten soveltuvuutta lasten ikään ja kokoon nähden voi vaihdella maittain. Noudata
asiaa koskevia kansallisia säädöksiä.

Soveltuu lasten ISOFIX-turvalaitteelle.
Sisältää ylähihnan kiinnityspisteen.

Lisätietoja on saatavana valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai muusta luotettavasta
korjaamosta.
Tietoja siitä, mitä lasten turvalaitteita
voidaan käyttää kyseisillä istuimilla
ECE-R 16- ja ECE-R 129 -standardien mukaisesti.

*1: Siirrä

etuistuin taakse ääriasentoon.
Jos matkustajan istuimen korkeus
on säädettävissä, säädä se ylimpään asentoon.

*2: Säädä

istuimen selkänojan kulma
pystyimpään asentoon. Kun asennat
lasten turvalaitetta kasvot ajosuuntaan päin, jos turvalaitteen ja selkänojan välissä on rako, säädä selkänojaa, kunnes se on hyvin kosketuksissa turvalaitteen kanssa.

Matkustajan istuimen yhteensopivuus lasten turvalaitteiden kanssa
(koskee ASEAN-maiden malleja,
joissa on ISOFIX-alakiinnityspiste
ja turvatyynyn ON-OFF-katkaisin)

*3

: Käytä kasvot ajosuuntaan päin
asennettavaa lasten turvalaitetta
vain silloin, kun turvatyynyn ONOFF-katkaisin on ON-asennossa.

3
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Älä koskaan kiinnitä etuistuimelle lasten turvalaitetta selkä
ajosuuntaan päin turvatyynyn
ON-OFF-katkaisimen ollessa
ON-asennossa.
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Matkustajan istuimen yhteensopivuus lasten turvalaitteiden kanssa
(koskee ASEAN-maiden malleja,
joissa ei ole ISOFIX-alakiinnityspistettä tai turvatyynyn ON-OFFkatkaisinta)

*3

: Käytä ainoastaan kasvot ajosuuntaan
kiinnitettävää lasten turvalaitetta.

Matkustajan istuimen yhteensopivuus lasten turvalaitteiden kanssa
(koskee Meksikoa)
*1, 2

*3

Soveltuu auton turvavöillä kiinnitettävälle yleismalliselle lasten turvalaitteelle.
Älä koskaan kiinnitä etuistuimelle lasten turvalaitetta selkä
ajosuuntaan päin.
*1: Siirrä

etuistuin taakse ääriasentoon.
Jos matkustajan istuimen korkeus
on säädettävissä, säädä se ylimpään asentoon.

*3
*1, 2

*2: Säädä

istuimen selkänojan kulma
pystyimpään asentoon. Kun asennat
lasten turvalaitetta kasvot ajosuuntaan päin, jos turvalaitteen ja selkänojan välissä on rako, säädä selkänojaa, kunnes se on hyvin kosketuksissa turvalaitteen kanssa.

Soveltuu auton turvavöillä kiinnitettävälle yleismalliselle lasten
turvalaitteelle.
Soveltuu suositelluille ja soveltuvuustaulukossa mainituille lasten turvalaitteille (S. 140).
Soveltuu lasten ISOFIX-turvalaitteelle.

3-1. HALLINTALAITTEET
Sisältää ylähihnan kiinnityspisteen.
Älä koskaan kiinnitä etuistuimelle lasten turvalaitetta selkä
ajosuuntaan päin turvatyynyn
ON-OFF-katkaisimen ollessa
ON-asennossa.
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Matkustajan istuimen yhteensopivuus lasten turvalaitteiden kanssa
(koskee Etelä-Afrikan malleja,
joissa on ISOFIX-alakiinnityspiste
ja turvatyynyn ON-OFF-katkaisin)

*1

: Siirrä etuistuin taakse ääriasentoon.
Jos matkustajan istuimen korkeus on
säädettävissä, säädä se ylimpään
asentoon.

*2

3
*3
*1, 2

Soveltuu auton turvavöillä kiinnitettävälle yleismalliselle lasten
turvalaitteelle.
Soveltuu lasten ISOFIX-turvalaitteelle.
*3: Käytä

kasvot ajosuuntaan päin asennettavaa lasten turvalaitetta vain silloin, kun turvatyynyn ON-OFF-katkaisin on ON-asennossa.

Sisältää ylähihnan kiinnityspisteen.
Älä koskaan kiinnitä etuistuimelle lasten turvalaitetta selkä
ajosuuntaan päin turvatyynyn
ON-OFF-katkaisimen ollessa
ON-asennossa.
*1: Siirrä

etuistuin taakse ääriasentoon.
Jos matkustajan istuimen korkeus
on säädettävissä, säädä se ylimpään asentoon.

HALLINTALAITTEET

: Säädä istuimen selkänojan kulma
pystyimpään asentoon. Kun asennat
lasten turvalaitetta kasvot ajosuuntaan päin, jos turvalaitteen ja selkänojan välissä on rako, säädä selkänojaa, kunnes se on hyvin kosketuksissa turvalaitteen kanssa.
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*2

3-1. HALLINTALAITTEET

: Säädä istuimen selkänojan kulma
pystyimpään asentoon. Kun asennat
lasten turvalaitetta kasvot ajosuuntaan päin, jos turvalaitteen ja selkänojan välissä on rako, säädä selkänojaa, kunnes se on hyvin kosketuksissa turvalaitteen kanssa.

Soveltuu auton turvavöillä kiinnitettävälle yleismalliselle lasten
turvalaitteelle.
Älä koskaan kiinnitä etuistuimelle lasten turvalaitetta selkä
ajosuuntaan päin.
*1

: Siirrä etuistuin taakse ääriasentoon.
Jos matkustajan istuimen korkeus
on säädettävissä, säädä se ylimpään asentoon.

*2: Säädä

*3

istuimen selkänojan kulma
pystyimpään asentoon. Kun asennat
lasten turvalaitetta kasvot ajosuuntaan päin, jos turvalaitteen ja selkänojan välissä on rako, säädä selkänojaa, kunnes se on hyvin kosketuksissa turvalaitteen kanssa.

: Käytä kasvot ajosuuntaan päin
asennettavaa lasten turvalaitetta
vain silloin, kun turvatyynyn ONOFF-katkaisin on ON-asennossa.

Matkustajan istuimen
yhteensopivuus lasten turvalaitteiden kanssa (koskee Etelä-Afrikan,
Australian ja Uuden-Seelannin
malleja, joissa ei ole ISOFIXalakiinnityspistettä tai turvatyynyn
ON-OFF-katkaisinta)

*1, 2

*3

*3: Käytä ainoastaan kasvot ajosuuntaan

kiinnitettävää lasten turvalaitetta.

3-1. HALLINTALAITTEET
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Matkustajan istuimen yhteensopivuus lasten turvalaitteiden kanssa
(koskee Venäjän, Israelin, Turkin,
Valko-Venäjän ja Moldovan
malleja, joissa ei ole ISOFIXalakiinnityspistettä tai turvatyynyn
ON-OFF-katkaisinta)

*3

: Käytä ainoastaan kasvot ajosuuntaan
kiinnitettävää lasten turvalaitetta.

Soveltuu auton turvavöillä kiinnitettävälle yleismalliselle lasten
turvalaitteelle.
Soveltuu suositelluille ja soveltuvuustaulukossa mainituille lasten turvalaitteille (S. 146).
Älä koskaan kiinnitä etuistuimelle lasten turvalaitetta selkä
ajosuuntaan päin.
*1: Siirrä

etuistuin taakse ääriasentoon.
Jos matkustajan istuimen korkeus
on säädettävissä, säädä se ylimpään asentoon.

*3
*1, 2

*2: Säädä

istuimen selkänojan kulma
pystyimpään asentoon. Kun asennat
lasten turvalaitetta kasvot ajosuuntaan päin, jos turvalaitteen ja selkänojan välissä on rako, säädä selkänojaa, kunnes se on hyvin kosketuksissa turvalaitteen kanssa.

Soveltuu auton turvavöillä kiinnitettävälle yleismalliselle lasten
turvalaitteelle.
Soveltuu suositelluille ja soveltuvuustaulukossa mainituille lasten turvalaitteille (S. 145).

3

HALLINTALAITTEET

*3

*1, 2

Matkustajan istuimen yhteensopivuus lasten turvalaitteiden kanssa
(koskee Venäjän, Israelin, Turkin,
Valko-Venäjän ja Moldovan
malleja, joissa on ISOFIXalakiinnityspiste ja turvatyynyn
ON-OFF-katkaisin)
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3-1. HALLINTALAITTEET
Soveltuu lasten ISOFIX-turvalaitteelle.
Sisältää ylähihnan kiinnityspisteen.
Älä koskaan kiinnitä etuistuimelle lasten turvalaitetta selkä
ajosuuntaan päin turvatyynyn
ON-OFF-katkaisimen ollessa
ON-asennossa.

*1:

Siirrä etuistuin taakse ääriasentoon.
Jos matkustajan istuimen korkeus on
säädettävissä, säädä se ylimpään
asentoon.

*2:

Säädä istuimen selkänojan kulma
pystyimpään asentoon. Kun asennat
lasten turvalaitetta kasvot ajosuuntaan päin, jos turvalaitteen ja selkänojan välissä on rako, säädä selkänojaa, kunnes se on hyvin kosketuksissa turvalaitteen kanssa.

Matkustajan istuimen yhteensopivuus lasten turvalaitteiden kanssa
(ei koske Venäjää, Israelia,
Turkkia, Valko-Venäjää,
Moldovaa, ASEAN-maita,
Meksikoa, Taiwania, EteläAfrikkaa, Australiaa ja UuttaSeelantia)

*3
*1, 2

Soveltuu auton turvavöillä kiinnitettävälle yleismalliselle lasten
turvalaitteelle.

*3: Käytä

kasvot ajosuuntaan päin
asennettavaa lasten turvalaitetta
vain silloin, kun turvatyynyn ONOFF-katkaisin on ON-asennossa.

Soveltuu suositelluille ja soveltuvuustaulukossa mainituille lasten turvalaitteille (S. 145).
Soveltuu käytettäväksi i-Size ja
ISOFIX-lasten turvalaitteille.
Sisältää ylähihnan kiinnityspisteen.
Älä koskaan kiinnitä etuistuimelle lasten turvalaitetta selkä
ajosuuntaan päin turvatyynyn
ON-OFF-katkaisimen ollessa
ON-asennossa.

3-1. HALLINTALAITTEET
*1

: Siirrä etuistuin taakse ääriasentoon.
Jos matkustajan istuimen korkeus on
säädettävissä, säädä se ylimpään
asentoon.
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*3

: Käytä kasvot ajosuuntaan päin asennettavaa lasten turvalaitetta vain silloin, kun turvatyynyn ON-OFF-katkaisin on ON-asennossa.

*2

: Säädä istuimen selkänojan kulma
pystyimpään asentoon. Kun asennat
lasten turvalaitetta kasvot ajosuuntaan päin, jos turvalaitteen ja selkänojan välissä on rako, säädä selkänojaa, kunnes se on hyvin kosketuksissa turvalaitteen kanssa.

Matkustajan istuimen yhteensopivuus lasten turvalaitteiden kanssa
(koskee Taiwania)

3

Yksityiskohtaiset tiedot lasten turvalaitteiden asennuksesta
(koskee ASEAN-maiden ja Etelä-Afrikan malleja, joissa on ISOFIXalakiinnityspiste ja turvatyynyn ON-OFF-katkaisin)
Istuinpaikka

Istuinpaikan numero

Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin
ON (päällä)

OFF (pois päältä)

Kyllä
Istuinpaikka vyökiinnitykseen (Kyllä/Ei)

Vain kasvot
ajosuuntaan päin

Kyllä

i-Size-istuinpaikka (Kyllä/Ei)

Ei

Ei

Istuinpaikka sivuttain asennukseen
(L1/L2/Ei)

Ei

Ei

Soveltuu selkä ajosuuntaan päin
kiinnitykseen (R1/R2X/R2/R3/Ei)

Ei

R1, R2*

HALLINTALAITTEET

Ei sovellu lasten turvalaitteelle.
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3-1. HALLINTALAITTEET
Istuinpaikka

Istuinpaikan numero

*

Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin
ON (päällä)

OFF (pois päältä)

Soveltuu kasvot ajosuuntaan päin
kiinnitykseen (F2X/F2/F3/Ei)

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

Soveltuu koroketyynyn kiinnittämiseen
(B2/B3/Ei)

B2, B3

B2, B3

: Varmista, että istuin siirretään alimpaan asentoon.

Lasten ISOFIX-turvalaitejärjestelmät on jaettu luokkiin "kiinnitysmenetelmän" perusteella. Lasten turvalaitteita voidaan käyttää istuinpaikoilla, jotka
yllä olevassa taulukossa mainitaan "kiinnitysmenetelmän" merkinnällä.
Vahvista seuraavasta taulukosta "kiinnitysmenetelmä".
Jos lasten turvalaitteessasi ei ole "kiinnitysmenetelmä"-merkintää (tai jos et
löydä tietoa alla olevasta taulukosta), katso lasten turvalaitteen "autoluettelo" saadaksesi tietoa soveltuvuudesta tai selvitä asiaa lasten turvalaitteen
myyjältä.
Kiinnitysmenetelmä

Kuvaus

F3

Korkeat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2X

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

R3

Suurikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R2

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R2X

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R1

Selkä ajosuuntaan päin asennettava vauvan turvaistuin

L1

Vasemmalle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

L2

Oikealle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

B2

Lapsen koroketyyny

B3

Lapsen koroketyyny

3-1. HALLINTALAITTEET

 Jos lasten turvalaite koskettaa
selkänojaa asentaessasi sitä tukialustan kanssa ja kiinnittäessäsi
sitä tukialustaan, säädä selkänojaa taaksepäin, kunnes turvalaite ei enää kosketa selkänojaa.
 Jos turvavyön yläkiinnikepiste on
lapsen turvavyön ohjaimen etupuolella, siirrä istuintyynyä
eteenpäin.
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 Jos asentaessasi lasten koroketyynyä lapsi on turvalaitteessa
hyvin pystysuorassa asennossa,
säädä selkänoja mukavampaan
asentoon. Ja jos turvavyön yläkiinnikepiste on lapsen turvavyön
ohjaimen etupuolella, siirrä
istuintyynyä eteenpäin.
 Jos lasten turvalaitteessa on
tukijalka, poista lattiamatto
ennen asennusta.

3

Istuinpaikka
Istuinpaikan numero
Kyllä
Istuinpaikka vyökiinnitykseen (Kyllä/Ei)

Vain kasvot
ajosuuntaan päin

i-Size-istuinpaikka (Kyllä/Ei)

Ei

Istuinpaikka sivuttain asennukseen (L1/L2/Ei)

Ei

Soveltuu selkä ajosuuntaan päin kiinnitykseen
(R1/R2X/R2/R3/Ei)

Ei

Soveltuu kasvot ajosuuntaan päin kiinnitykseen
(F2X/F2/F3/Ei)

Ei

Soveltuu koroketyynyn kiinnittämiseen (B2/B3/Ei)

B2, B3

HALLINTALAITTEET

Yksityiskohtaiset tiedot lasten turvalaitteiden asennuksesta
(koskee ASEAN-maiden, Etelä-Afrikan, Australian ja Uuden-Seelannin
malleja, joissa ei ole ISOFIX-alakiinnityspistettä tai turvatyynyn ON-OFFkatkaisinta)
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3-1. HALLINTALAITTEET

Lasten ISOFIX-turvalaitejärjestelmät on jaettu luokkiin "kiinnitysmenetelmän" perusteella. Lasten turvalaitteita voidaan käyttää istuinpaikoilla, jotka
yllä olevassa taulukossa mainitaan "kiinnitysmenetelmän" merkinnällä.
Vahvista seuraavasta taulukosta "kiinnitysmenetelmä".
Jos lasten turvalaitteessasi ei ole "kiinnitysmenetelmä"-merkintää (tai jos et
löydä tietoa alla olevasta taulukosta), katso lasten turvalaitteen "autoluettelo" saadaksesi tietoa soveltuvuudesta tai selvitä asiaa lasten turvalaitteen
myyjältä.
Kiinnitysmenetelmä

Kuvaus

F3

Korkeat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2X

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

R3

Suurikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R2

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R2X

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R1

Selkä ajosuuntaan päin asennettava vauvan turvaistuin

L1

Vasemmalle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

L2

Oikealle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

B2

Lapsen koroketyyny

B3

Lapsen koroketyyny

 Jos lasten turvalaite koskettaa
selkänojaa asentaessasi sitä tukialustan kanssa ja kiinnittäessäsi
sitä tukialustaan, säädä selkänojaa taaksepäin, kunnes turvalaite ei enää kosketa selkänojaa.
 Jos turvavyön yläkiinnikepiste on
lapsen turvavyön ohjaimen etupuolella, siirrä istuintyynyä
eteenpäin.

3-1. HALLINTALAITTEET

 Jos asentaessasi lasten koroketyynyä lapsi on turvalaitteessa
hyvin pystysuorassa asennossa,
säädä selkänoja mukavampaan
asentoon. Ja jos turvavyön yläkiinnikepiste on lapsen turvavyön
ohjaimen etupuolella, siirrä
istuintyynyä eteenpäin.
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 Jos lasten turvalaitteessa on
tukijalka, poista lattiamatto
ennen asennusta.

Yksityiskohtaista tietoa lasten turvalaitteiden asennuksesta
(koskee Meksikoa)
Istuinpaikka
3
Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin
ON (päällä)

OFF (pois päältä)

Kyllä

*:

Istuinpaikka vyökiinnitykseen (Kyllä/Ei)

Vain kasvot
ajosuuntaan päin

Kyllä

i-Size-istuinpaikka (Kyllä/Ei)

Ei

Ei

Istuinpaikka sivuttain asennukseen
(L1/L2/Ei)

Ei

Ei

Soveltuu selkä ajosuuntaan päin
kiinnitykseen (R1/R2X/R2/R3/Ei)

Ei

R1, R2*

Soveltuu kasvot ajosuuntaan päin
kiinnitykseen (F2X/F2/F3/Ei)

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

Soveltuu koroketyynyn kiinnittämiseen
(B2/B3/Ei)

B2, B3

B2, B3

Varmista, että istuin siirretään alimpaan asentoon.

Lasten ISOFIX-turvalaitejärjestelmät on jaettu luokkiin "kiinnitysmenetelmän" perusteella. Lasten turvalaitteita voidaan käyttää istuinpaikoilla, jotka
yllä olevassa taulukossa mainitaan "kiinnitysmenetelmän" merkinnällä.
Vahvista seuraavasta taulukosta "kiinnitysmenetelmä".
Jos lasten turvalaitteessasi ei ole "kiinnitysmenetelmä"-merkintää (tai jos et
löydä tietoa alla olevasta taulukosta), katso lasten turvalaitteen "autoluettelo" saadaksesi tietoa soveltuvuudesta tai selvitä asiaa lasten turvalaitteen
myyjältä.

HALLINTALAITTEET

Istuinpaikan numero
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3-1. HALLINTALAITTEET
Kiinnitysmenetelmä

Kuvaus

F3

Korkeat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2X

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

R3

Suurikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R2

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R2X

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R1

Selkä ajosuuntaan päin asennettava vauvan turvaistuin

L1

Vasemmalle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

L2

Oikealle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

B2

Lapsen koroketyyny

B3

Lapsen koroketyyny

Suositeltujen lasten turvalaitteiden ja niiden soveltuvuuden taulukko
(koskee Meksikoa)
Istuinpaikka
Painoluokat

0, 0+
Alle 13 kg

I
9 - 18 kg

Suositellut lasten
turvalaitteet

MIDI 2 (Kyllä/Ei)
Toyota DUO PLUS
(Kyllä/Ei)

Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin
ON (päällä)

OFF (pois päältä)

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä
MIDI 2 (Kyllä/Ei)

Vain kasvot
ajosuuntaan päin

Kyllä

Taulukossa mainittuja lasten turvalaitteita ei mahdollisesti ole saatavilla latinalaisen alueen ulkopuolella.

3-1. HALLINTALAITTEET

 Jos lasten turvalaite koskettaa
selkänojaa asentaessasi sitä tukialustan kanssa ja kiinnittäessäsi
sitä tukialustaan, säädä selkänojaa taaksepäin, kunnes turvalaite ei enää kosketa selkänojaa.
 Jos turvavyön yläkiinnikepiste on
lapsen turvavyön ohjaimen etupuolella, siirrä istuintyynyä eteenpäin.
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 Jos asentaessasi lasten koroketyynyä lapsi on turvalaitteessa
hyvin pystysuorassa asennossa,
säädä selkänoja mukavampaan
asentoon. Ja jos turvavyön yläkiinnikepiste on lapsen turvavyön
ohjaimen etupuolella, siirrä istuintyynyä eteenpäin.
 Jos lasten turvalaitteessa on tukijalka, poista lattiamatto ennen
asennusta.

3

Istuinpaikka

Istuinpaikan numero

Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin
ON (päällä)

OFF (pois päältä)

Kyllä
Istuinpaikka vyökiinnitykseen (Kyllä/Ei)

Vain kasvot
ajosuuntaan päin

Kyllä

i-Size-istuinpaikka (Kyllä/Ei)

Ei

Ei

Istuinpaikka sivuttain asennukseen
(L1/L2/Ei)

Ei

Ei

Soveltuu selkä ajosuuntaan päin
kiinnitykseen (R1/R2X/R2/R3/Ei)

Ei

R1, R2*

HALLINTALAITTEET

Yksityiskohtaiset tiedot lasten turvalaitteiden asennuksesta
(koskee Venäjän, Israelin, Turkin, Valko-Venäjän ja Moldovan malleja,
joissa on ISOFIX-alakiinnityspiste ja turvatyynyn ON-OFF-katkaisin)
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3-1. HALLINTALAITTEET
Istuinpaikka

Istuinpaikan numero

*

Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin
ON (päällä)

OFF (pois päältä)

Soveltuu kasvot ajosuuntaan päin
kiinnitykseen (F2X/F2/F3/Ei)

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

Soveltuu koroketyynyn kiinnittämiseen
(B2/B3/Ei)

B2, B3

B2, B3

: Varmista, että istuin siirretään alimpaan asentoon.

Lasten ISOFIX-turvalaitejärjestelmät on jaettu luokkiin "kiinnitysmenetelmän" perusteella. Lasten turvalaitteita voidaan käyttää istuinpaikoilla, jotka
yllä olevassa taulukossa mainitaan "kiinnitysmenetelmän" merkinnällä.
Vahvista seuraavasta taulukosta "kiinnitysmenetelmä".
Jos lasten turvalaitteessasi ei ole "kiinnitysmenetelmä"-merkintää (tai jos et
löydä tietoa alla olevasta taulukosta), katso lasten turvalaitteen "autoluettelo" saadaksesi tietoa soveltuvuudesta tai selvitä asiaa lasten turvalaitteen
myyjältä.
Kiinnitysmenetelmä

Kuvaus

F3

Korkeat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2X

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

R3

Suurikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R2

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R2X

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R1

Selkä ajosuuntaan päin asennettava vauvan turvaistuin

L1

Vasemmalle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

L2

Oikealle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

B2

Lapsen koroketyyny

B3

Lapsen koroketyyny

3-1. HALLINTALAITTEET
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Yksityiskohtaiset tiedot lasten turvalaitteiden asennuksesta (koskee
Venäjän, Israelin, Turkin, Valko-Venäjän ja Moldovan malleja, joissa ei ole
ISOFIX-alakiinnityspistettä ja turvatyynyn ON-OFF-katkaisinta)
Istuinpaikka
Istuinpaikan numero
Kyllä
Istuinpaikka vyökiinnitykseen (Kyllä/Ei)

Vain kasvot
ajosuuntaan päin

i-Size-istuinpaikka (Kyllä/Ei)

Ei

Istuinpaikka sivuttain asennukseen (L1/L2/Ei)

Ei

Soveltuu selkä ajosuuntaan päin kiinnitykseen
(R1/R2X/R2/R3/Ei)

Ei

Soveltuu kasvot ajosuuntaan päin kiinnitykseen
(F2X/F2/F3/Ei)

Ei

Soveltuu koroketyynyn kiinnittämiseen (B2/B3/Ei)

B2, B3

3

Kiinnitysmenetelmä

Kuvaus

F3

Korkeat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2X

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

R3

Suurikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R2

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R2X

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten
turvalaitteet

R1

Selkä ajosuuntaan päin asennettava vauvan turvaistuin

HALLINTALAITTEET

Lasten ISOFIX-turvalaitejärjestelmät on jaettu luokkiin "kiinnitysmenetelmän" perusteella. Lasten turvalaitteita voidaan käyttää istuinpaikoilla, jotka
yllä olevassa taulukossa mainitaan "kiinnitysmenetelmän" merkinnällä.
Vahvista seuraavasta taulukosta "kiinnitysmenetelmä".
Jos lasten turvalaitteessasi ei ole "kiinnitysmenetelmä"-merkintää (tai jos et
löydä tietoa alla olevasta taulukosta), katso lasten turvalaitteen "autoluettelo" saadaksesi tietoa soveltuvuudesta tai selvitä asiaa lasten turvalaitteen
myyjältä.
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Kiinnitysmenetelmä

Kuvaus

L1

Vasemmalle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

L2

Oikealle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

B2

Lapsen koroketyyny

B3

Lapsen koroketyyny

Yksityiskohtaista tietoa lasten turvalaitteiden asentamisesta (ei koske
Venäjää, Israelia, Turkkia, Valko-Venäjää, Moldovaa, ASEAN-maita,
Meksikoa, Taiwania, Etelä-Afrikkaa, Australiaa ja Uutta-Seelantia)
Istuinpaikka

Istuinpaikan numero

Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin
ON (päällä)

OFF (pois päältä)

Kyllä

*:

Istuinpaikka vyökiinnitykseen (Kyllä/Ei)

Vain kasvot
ajosuuntaan päin

Kyllä

i-Size-istuinpaikka (Kyllä/Ei)

Kyllä

Kyllä

Istuinpaikka sivuttain asennukseen
(L1/L2/Ei)

Ei

Ei

Soveltuu selkä ajosuuntaan päin
kiinnitykseen (R1/R2X/R2/R3/Ei)

Ei

R1, R2*

Soveltuu kasvot ajosuuntaan päin
kiinnitykseen (F2X/F2/F3/Ei)

F2X, F2, F3

F2X, F2, F3

Soveltuu koroketyynyn kiinnittämiseen
(B2/B3/Ei)

B2, B3

B2, B3

Varmista, että istuin siirretään alimpaan asentoon.

Lasten ISOFIX-turvalaitejärjestelmät on jaettu luokkiin "kiinnitysmenetelmän" perusteella. Lasten turvalaitteita voidaan käyttää istuinpaikoilla, jotka
yllä olevassa taulukossa mainitaan "kiinnitysmenetelmän" merkinnällä.
Vahvista seuraavasta taulukosta "kiinnitysmenetelmä".
Jos lasten turvalaitteessasi ei ole "kiinnitysmenetelmä"-merkintää (tai jos et
löydä tietoa alla olevasta taulukosta), katso lasten turvalaitteen "autoluettelo" saadaksesi tietoa soveltuvuudesta tai selvitä asiaa lasten turvalaitteen
myyjältä.
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Kiinnitysmenetelmä

Kuvaus

F3

Korkeat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

F2X

Matalat, kasvot ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

R3

Suurikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

R2

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet

R2X

Pienikokoiset, selkä ajosuuntaan päin asennettavat lasten turvalaitteet
Selkä ajosuuntaan päin asennettava vauvan turvaistuin

L1

Vasemmalle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

L2

Oikealle sivuttain asennettava (kantokoppa) vauvan turvaistuin

B2

Lapsen koroketyyny

B3

Lapsen koroketyyny

Suositellut lasten turvalaitteet ja yhteensopivuustaulukko (ei koske
Venäjän, Israelin, Turkin, Moldovan tai Valko-Venäjän malleja, joissa ei
ole ISOFIX-alakiinnityspistettä ja turvatyynyn ON-OFF-katkaisinta, eikä
ASEAN-maita, Meksikoa, Taiwania, Etelä-Afrikkaa, Australiaa ja UuttaSeelantia)
Istuinpaikka
Painoluokat

Suositellut lasten
turvalaitteet

Turvatyynyn ON-OFF-katkaisin
ON (päällä)

OFF (pois päältä)

0, 0+
Alle 13 kg

G0+ BABY SAFE
PLUS with SEAT
BELT FIXATION,
BASE PLATFORM
(Kyllä/Ei)

Ei

Kyllä

I
9 - 18 kg

Toyota DUO PLUS
(Kyllä/Ei)

Kyllä

Kyllä

Taulukossa mainittuja lasten turvalaitteita ei mahdollisesti ole saatavilla EUalueen ulkopuolella.

3
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 Jos lasten turvalaite koskettaa
selkänojaa asentaessasi sitä tukialustan kanssa ja kiinnittäessäsi
sitä tukialustaan, säädä selkänojaa taaksepäin, kunnes turvalaite ei enää kosketa selkänojaa.
 Jos turvavyön yläkiinnikepiste on
lapsen turvavyön ohjaimen etupuolella, siirrä istuintyynyä
eteenpäin.

 Jos asentaessasi lasten koroketyynyä lapsi on turvalaitteessa
hyvin pystysuorassa asennossa,
säädä selkänoja mukavampaan
asentoon. Ja jos turvavyön yläkiinnikepiste on lapsen turvavyön
ohjaimen etupuolella, siirrä
istuintyynyä eteenpäin.
 Jos lasten turvalaitteessa on
tukijalka, poista lattiamatto
ennen asennusta.

Suositeltavat lasten turvalaitteet ja niiden soveltuvuustaulukko (koskee
Venäjän, Israelin, Turkin, Valko-Venäjän ja Moldovan malleja, joissa ei ole
ISOFIX-alakiinnityspistettä tai turvatyynyn ON-OFF-katkaisinta)
Istuinpaikka
Painoluokat
I
9 - 18 kg

Suositellut lasten turvalaitteet

Toyota DUO PLUS (Kyllä/Ei)

Kyllä

Taulukossa mainittuja lasten turvalaitteita ei mahdollisesti ole saatavilla EUalueen ulkopuolella.
 Jos lasten turvalaite koskettaa
selkänojaa asentaessasi sitä tukialustan kanssa ja kiinnittäessäsi
sitä tukialustaan, säädä selkänojaa taaksepäin, kunnes turvalaite ei enää kosketa selkänojaa.

 Jos turvavyön yläkiinnikepiste on
lapsen turvavyön ohjaimen etupuolella, siirrä istuintyynyä
eteenpäin.
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Turvaohjeet
VAROITUS

 Jos lasten turvalaitteessa on
tukijalka, poista lattiamatto
ennen asennusta.

Australiaa ja Uutta-Seelantia
varten:
Yleistä
Säännöksen numero ADR 34/03
mukaisesti lasten turvalaite voidaan
asentaa jokaiselle takaistuimelle.
Lastenistuimen ylempään kiinnityshihnaan kuuluvat kiinnityskoukut AS 1754 voidaan kiinnittää välittömästi vastaavaan kiinnikkeeseen.
Noudata tarkasti turvalaitteen
mukana toimitettavia asennukseen
liittyviä ohjeita.
Jokainen istuinpaikka on varustettu
pääntuella.

VAROITUS
Jos selkänoja ei ole lukittunut, lasten
turvalaitteen suojavaikutus on rajallinen tai sitä ei ole lainkaan. Selkänoja
voi kääntyä eteenpäin tietyissä tilanteissa, esimerkiksi jarrutusvaiheessa
tai onnettomuudessa. On olemassa
loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman
vaara. Varmista, että selkänojat ovat
lukittuina.

VAROITUS
Jos ylempää kiinnityshihnaa käytetään väärin lasten turvalaitteen
kanssa, suojavaikutus heikentyy. On
olemassa loukkaantumisvaara. Varmista, että ylempi kiinnityshihna ei ole
kiertyneenä eikä kulje ylempään kiinnityskohtaan terävien reunojen yli.

Kiinnityspisteet
Symbol

Merkitys
Vastaava symboli osoittaa ylemmän kiinnityshihnan kiinnityspisteen.

3
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 Jos asentaessasi lasten koroketyynyä lapsi on turvalaitteessa
hyvin pystysuorassa asennossa,
säädä selkänoja mukavampaan
asentoon. Ja jos turvavyön yläkiinnikepiste on lapsen turvavyön
ohjaimen etupuolella, siirrä
istuintyynyä eteenpäin.

Lasten turvalaitteiden kiinnityspisteet
on suunniteltu kestämään vain oikein
asennettujen lasten turvalaitteiden
aiheuttamat kuormat. Missään olosuhteissa niitä ei saa käyttää aikuisten turvavöiden kiinnittämiseen, valjastamiseen tai muiden tavaroiden kiinnittämiseen autoon. Kun olet käyttänyt lasten
turvalaitteita ja irrottanut ne, taita kiinnityspidikkeet tarvittaessa pois.
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Kiinnityshihnan ohjaus

Ajaminen
Auton varusteet

1 Kulkusuunta
2 Pääntuki
3 Ylemmän kiinnityshihnan
kiinnike
4 Kiinnityspiste/silmukka
5 Auton lattia
6 Istuin
7 Ylempi kiinnityshihna
Ylemmän kiinnityshihnan
kiinnittäminen
kiinnityspisteeseen
1 Avaa kiinnityspisteen suojus.
2 Ohjaa ylempi kiinnityshihna
pääntuen yli kiinnityspisteeseen.
3 Kiinnitä kiinnityshihnan koukku
kiinnityspisteeseen.
4 Vedä kiinnityshihna kireäksi.
Kun taitat ja lukitset selkänojaa, varmista, että kiinnityshihna ei jää kiinni.

5 Taita taaksepäin ja lukitse
selkänoja.

Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset
varusteet sekä saatavilla olevat erikoisvarusteet. Siksi saatetaan kuvata
varusteita ja toimintoja, joita ei ole
asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai maakohtaisten määritysten vuoksi. Tämä koskee
myös turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja järjestelmiä. Noudata asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä, kun
käytät toimintoja ja järjestelmiä.

Käynnistyspainike
(Start/stop)
Toimintaperiaate
Ajovalmiustila, katso sivu
52, kytketään päälle ja
pois päältä painamalla
käynnistyspainiketta.

Ajovalmiustila kytketään päälle painamalla käynnistyspainiketta jarrupolkimen ollessa painettuna.
Käynnistyspainikkeen painaminen
uudestaan kytkee ajovalmiustilan
pois päältä ja valmiustila, katso sivu
52, kytkeytyy päälle.
Ajamaan lähteminen
1 Kytke ajovalmiustila päälle.
2 Kytke ajo-asento.
3 Seisontajarrun vapauttaminen.
4 Lähde ajamaan.
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Auto Start/Stop
Toimintaperiaate
Auto Start/Stop-toiminto auttaa
säästämään polttoainetta. Järjestelmä sammuttaa moottorin auton
ollessa paikallaan, esimerkiksi liikenneruuhkassa tai liikennevaloissa. Ajovalmiustila pysyy päälle
kytkettynä. Moottori käynnistyy automaattisesti liikkeellelähtöä varten.
Yleistä

Riippuen valitusta ajotilasta, katso
sivu 164, järjestelmä kytkeytyy toimintaan tai pois toiminnasta automaattisesti.
Moottorin sammuttaminen
Toimintaa koskevat vaatimukset
Moottori sammuu automaattisesti
auton ollessa pysähdyksissä seuraavissa olosuhteissa:
 Vaihteenvalitsin on D-asennossa.

Manuaalinen moottorin
sammuttaminen
Jos moottori ei sammunut automaattisesti, kun auto pysähtyi, se
voidaan sammuttaa manuaalisesti:
 Paina jarrupoljinta nopeasti
nykyisestä asennosta.
 Kytke vaihteenvalitsimen asento
P.
Jos kaikki käyttövaatimukset täyttyvät, moottori sammuu.
Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän
toiminta auton ollessa pysäköitynä
Lämmitys-/ilmastointijärjestelmän
ilmavirtaus pienenee, kun moottori
ei ole käynnissä.
Näytöt mittaristossa
n Yleistä
Moottorin kierroslukunäyttö osoittaa, että Auto
Start Stop -toiminto on
valmis käynnistämään
automaattisesti moottorin
Näyttö osoittaa, että automaattisen moottorin sammuttamisen edellytykset
eivät täyty.

Toiminnalliset rajoitukset

 Jarrupoljin pysyy painettuna
auton ollessa pysähdyksissä.

Moottori ei sammu automaattisesti
seuraavissa tilanteissa:

 Kuljettajan turvavyö on lukittu tai
kuljettajan ovi on kiinni.

 Jyrkissä alamäissä.
 Jarrupoljinta ei paineta riittävän
voimakkaasti.

3
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Joka kerta, kun moottori käynnistetään käynnistyspainikkeella, Auto
Start/Stop -toiminto siirtyy valmiustilaan. Toiminto kytkeytyy päälle noin
5 km/h nopeudesta alkaen.
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 Korkea ulkolämpötila ja automaattisen lämmitys-/ilmastointijärjestelmän toiminta.
 Sisätilaa ei ole lämmitetty tai jäähdytetty haluttuun lämpötilaan.
 Jos on olemassa kondenssivaara, kun automaattinen lämmitys-/ilmastointijärjestelmä kytketään päälle.
 Moottori tai muut osat eivät ole
käyttölämpötilassaan.

Ajamaan lähteminen
Moottorin käynnistymisen jälkeen
kiihdytä normaalisti.
Turvatoiminto
Automaattisen sammumisen jälkeen moottori ei käynnisty automaattisesti, jos jokin seuraavista
ehdoista täyttyy:

 Moottorin jäähdytys on tarpeen.

 Kuljettajan turvavyö on irrotettu
ja kuljettajan ovi on auki.

 Jyrkkä ohjauskulma tai ohjausliike.

 Konepellin lukitus on avattu.

 Jos akun varaus on lähes täysin
purkaantunut.
 Korkealla ajettaessa.

Useat merkkivalot syttyvät ja palavat eri pituisia aikoja.
Moottori voidaan käynnistää
ainoastaan käynnistyspainikkeella.

 Konepelti on auki.
 Pysäköintitutka aktivoituu.
 Pysähtelevä liikenne.
 Vaihteenvalitsin on asennossa N
tai R.
 Peruuttamisen jälkeen.
 Korkean etanolipitoisuuden
omaavan polttoaineen käyttö.
Moottorin käynnistäminen
Toimintaa koskevat vaatimukset
Lähdettäessä liikkeelle moottori
käynnistyy automaattisesti seuraavissa olosuhteissa:
 Vapauttamalla jarrupoljin.

Järjestelmän rajoitukset
Vaikka et olisikaan lähdössä liikkeelle, moottori käynnistyy automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
 Sisätilojen lämpötila on erittäin
korkea silloin, kun jäähdytystoiminto kytketään päälle.
 Sisätilojen lämpötila on erittäin
alhainen silloin, kun lämmitys kytketään päälle.
 Jos on olemassa kondenssivaara, kun automaattinen lämmitys-/ilmastointijärjestelmä kytketään päälle.
 Jos ohjauspyörää käännetään.
 Siirrä vaihteenvalitsin D-asennosta N- tai R-asentoon.
 Siirrä vaihteenvalitsin P-asennosta N-, D- tai R-asentoon.
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 Jos akun varaus on lähes täysin
purkaantunut.
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Käyttämällä painiketta

 Öljytason mittauksen aloitus.
Auto Start/Stop -lisätoiminto
Laitteen versiosta ja maakohtaisesta
versiosta riippuen autossa on erilaisia antureita liikennetilanteen tallentamiseksi. Tämä mahdollistaa älykkään Auto Start/Stop -toiminnon
mukautumisen erilaisiin liikennetilanteisiin ja tarvittaessa toimimaan
ennakoivasti.
Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Paina painiketta.
3

 Jos havaitaan tilanne, jossa
pysäytyksen kesto on todennäköisesti hyvin lyhyt, moottoria ei
sammuteta automaattisesti. Tilanteesta riippuen ohjausnäyttöön
tulee viesti.

Auto Start/Stop -toiminto kytkeytyy
pois myös, jos valitaan vaihteenvalitsimen M-asento.

 Jos havaitaan tilanne, jossa auton
pitäisi lähteä liikkeelle välittömästi, sammutettuna oleva moottori käynnistyy automaattisesti.

Auto Start/Stop -toiminto kytkeytyy
pois myös, jos Sport-ajotilan katkaisimella valitaan SPORT-ajotila.

Toiminto saattaa olla rajoitettu, jos
esimerkiksi navigointitiedot ovat virheellisiä, vanhentuneita tai niitä ei
ole saatavilla.
Järjestelmän kytkeminen
päälle / pois päältä
manuaalisesti
Toimintaperiaate
Moottori ei sammu automaattisesti.
Moottori käynnistetään sen ollessa
sammutettuna automaattisesti.

Sport-ajotilan katkaisin

Auton pysäköiminen moottorin
automaattisen sammutuksen
aikana
n Yleistä

Jos moottori sammuu automaattisesti, auto voidaan pysäköidä turvallisesti ja esimerkiksi poistua sen
luota.
1 Paina käynnistyspainiketta.
 Ajovalmiustila kytkeytyy pois
päältä.
 Valmiustila on kytketty päälle.

HALLINTALAITTEET

Vaihteenvalitsimen asennon
mukaan
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 Vaihteenvalitsimen P-asento kytkeytyy automaattisesti.
2 Kytke seisontajarru.
Automaattinen
poiskytkeytyminen
Yleistä
Tietyissä tilanteissa Auto Start/Stop
-toiminto kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta turvallisuussyistä,
esimerkiksi jos havaitaan, että kuljettaja ei ole paikalla.
Toimintahäiriö
Auto Start/Stop -toiminto ei sammuta moottoria automaattisesti.
Autoviesti näytetään. Ajamista voidaan jatkaa. Anna valtuutetun
Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan korjaamon tutkia järjestelmä.

Turvaohjeet
VAROITUS
Jos auton liikkumista ei ole estetty, se
saattaa lähteä liikkeelle ja vieriä tiehensä. On olemassa onnettomuuden
vaara. Varmista ennen autosta poistumista, ettei se pääse liikkumaan.
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi, että auto ei pääse liikkumaan:

l Kytke seisontajarru.
l Käännä etupyörät kohti reunakiveystä, jos pysäköit mäessä.

l Varmista, että auto ei pääse liikku-

maan mäessä asettamalla kiilat pyörien eteen.

VAROITUS
Jos lapsia tai lemmikkieläimiä jätetään
ilman valvontaa autoon, ne voivat
saada auton liikkeelle ja vaarantaa
itsensä tai muita tienkäyttäjiä esimerkiksi seuraavilla toimilla:

l Painamalla käynnistyspainiketta.
l Seisontajarrun vapauttaminen.

Seisontajarru

l Avaamalla ja sulkemalla ovia tai
ikkunoita.

Toimintaperiaate
Seisontajarrua käytetään estämään
auton liikkuminen, kun se on pysäköity.

l Siirtämällä vaihteenvalitsimen Nasentoon.

l Käyttämällä auton laitteita.
On olemassa onnettomuus- tai loukkaantumisvaara. Älä jätä lapsia tai
lemmikkieläimiä ilman valvontaa
autoon. Kun poistut autosta, ota
kauko-ohjain mukaasi ja lukitse auto.
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Yleiskatsaus
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Vapauttaminen
Vapauttaminen manuaalisesti
1 Kytke ajovalmiustila päälle.
2

Paina katkaisinta jarrupolkimen ollessa painettuna tai vaihteenvalitsimen ollessa asennossa P.

Seisontajarru

LED-valo ja merkkivalo sammuvat.
Seisontajarru vapautetaan.
3

Kun auto on paikallaan
Vedä katkaisimesta.
LED-valo syttyy.
Mittariston merkkivalo
palaa punaisena. Seisontajarru on kytkettynä.

Kun auto on liikkeessä
n Yleistä

Seisontajarru vapautuu automaattisesti lähdettäessä liikkeelle.
LED-valo ja merkkivalo sammuvat.
Toimintahäiriö
Jos seisontajarru ei kytkeydy tai siihen tulee toimintahäiriö:
Kun olet poistunut autosta, estä
auton liikkuminen esimerkiksi kiilalla, jotta se ei vieri tiehensä.

Voidaan matkan aikana käyttää
hätäjarruna.
Vedä katkaisimesta ja pidä se
vedettynä. Auto jarruttaa voimakkaasti niin kauan kuin katkaisimesta vedetään.
Mittariston merkkivalo
palaa punaisena, äänimerkki kuuluu ja jarruvalot syttyvät.

Autoviesti näytetään.
Seisontajarru kytkeytyy, jos auto
jarrutetaan noin 3 km/h nopeuteen.

Virtakatkoksen jälkeen
Seisontajarrun toiminnan palauttaminen sähkökatkoksen jälkeen:
1 Kytke valmiustila päälle.
2

Vedä katkaisimesta jarrupolkimen ollessa painettuna tai
vaihteenvalitsimen ollessa
asennossa P, ja paina sitten katkaisinta.

HALLINTALAITTEET

Kytkeminen

Automaattinen vapauttaminen
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Tämä voi kestää muutaman sekunnin. Äänten esiintyminen on normaalia.
Merkkivalo sammuu, kun
seisontajarru on jälleen
toiminnassa.

Suuntavilkku
Ulkopeilissä oleva
suuntavilkku
Älä taita ulkopeilejä ajon aikana tai
kun käytät suuntavilkkuja tai hätävilkkuja, jotta ulkopeilien suuntavilkut ovat hyvin näkyvissä.
Suunnan osoittaminen

1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Exterior lighting" (ulkopuoliset
valot)
4 "One-touch turn signal" (yhden
kosketuksen suuntamerkki)
5 Valitse haluamasi asetus.
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Käännöksen osoittaminen
lyhyesti
Paina vipua vastuskohtaan asti ja
pidä sitä siinä niin kauan kuin
haluat osoittaa käännöstä.

Kaukovalot, kaukovaloilla
vilkuttaminen
Työnnä vipua eteenpäin tai vedä
sitä taaksepäin.

Paina vipu vastuskohdan yli.
Kolmen vilkutuksen
suuntamerkki
Paina vipua lyhyesti ylös- tai alaspäin.
Kolmen vilkutuksen suuntamerkin
keston pituutta voidaan säätää.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

1 Kaukovalot palavat, nuoli 1.
Kaukovalot syttyvät, kun lähivalot on
kytketty päälle.

2 Kaukovalot pois päältä / kaukovalovilkku, nuoli 2.
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Pyyhinjärjestelmä
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Päälle kytkeminen

Yleistä
Älä käytä pyyhkimiä, jos tuulilasi on
kuiva. Muuten pyyhkimien sulat
kuluvat tai vahingoittuvat nopeammin.
Turvaohjeet
VAROITUS

HUOMAA
Jos pyyhkimet ovat jäätyneet kiinni
tuulilasiin, niiden kytkeminen päälle
voi aiheuttaa pyyhkijöiden sulkien
repeytymisen irti ja pyyhkimen moottorin ylikuumenemisen. On olemassa
omaisuusvahinkojen vaara. Sulata
tuulilasi ennen pyyhkimien kytkemistä
päälle.

 Pyyhkijöiden lepoasento,
asento 0.
 Sadetunnistin, asento 1.
 Normaali pyyhintänopeus,
asento 2.
Kun auto on pysähdyksissä, pyyhkimet
siirtyvät jaksotoiminnolle.

 Nopea pyyhintänopeus,
asento 3.
Kun auto on pysähdyksissä, pyyhkimet
vaihtavat normaaliin nopeuteen.

Jos matka keskeytyy pyyhinjärjestelmän ollessa päälle kytkettynä:
kun matka jatkuu, pyyhkimet toimivat aiemmin asetetulla tasolla.

3
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Jos pyyhkimet alkavat liikkua, kun ne
on taitettu pois tuulilasista, kehon osat
voivat jäädä puristuksiin tai auto saattaa vaurioitua. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen
vaara. Varmista, että auto on sammutettu, kun pyyhkimet taitetaan pois
tuulilasista ja että pyyhkimet ovat
kiinni tuulilasissa, kun auto taas käynnistetään.

Paina vipua ylöspäin haluttuun
asentoon.
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Poiskytkentä ja
kertapyyhkäisy

Turvaohjeet
HUOMAA
Autopesulassa pyyhkimet voivat
vahingossa alkaa liikkua, jos sadetunnistin aktivoituu. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Kytke sadetunnistin pois päältä autopesulassa.

Kytkeminen päälle

Paina vipua alaspäin.
 Poiskytkentä: paina vipua alaspäin, kunnes vipu on alkuasennossa.
 Kertapyyhkäisy: paina vipua
alaspäin alkuasennosta.
Vipu palautuu alkuasentoon, kun se
vapautetaan.

Sadetunnistin
Toimintaperiaate
Sadetunnistin ohjaa pyyhkimen toimintaa automaattisesti sademäärän mukaan.
Yleistä
Tunnistin on asennettu tuulilasiin
suoraan taustapeilin edessä.

Paina vipua kerran ylöspäin alkuasennosta, nuoli 1.
Pyyhkiminen aloitetaan.
Pyyhkimen vivussa oleva LED-valo
syttyy.
Pakkasella pyyhin ei ehkä käynnisty.
Kytkeminen pois päältä
Paina vipu takaisin alkuasentoon.
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Sadetunnistimen herkkyyden
asettaminen
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Tuulilasin puhdistaminen

Vedä vivusta.
Pyöritä uritettua pyörää sadetunnistimen herkkyyden asettamiseksi.

Alaspäin: sadetunnistimen alhainen
herkkyys.
Tuulilasinpesin
Turvaohjeet
VAROITUS
Alhaisissa lämpötiloissa pesuneste
voi jäätyä tuulilasiin ja rajoittaa näkyvyyttä. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Käytä pesulaitteita vain,
jos ei ole vaaraa pesunesteen jäätymisestä. Käytä tarvittaessa pakkasnestettä.

HUOMAA
Jos pesunestesäiliö on tyhjä, pesunestepumppu ei voi toimia tarkoitetulla tavalla. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Älä käytä pesulaitetta, jos pesunestesäiliö on tyhjä.

Tuulilasinpesimen suuttimet
Tuulilasinpesimen suuttimet lämmitetään automaattisesti, kun valmiustila on kytkettynä päälle.
Pyyhkijöiden huoltoasento
Toimintaperiaate
Huoltoasennossa pyyhkijät voidaan taittaa pois tuulilasista.
Yleistä
Tämä on tärkeää esimerkiksi vaihdettaessa pyyhkijöiden sulkia tai
niiden nostamiseksi irti tuulilasista
pakkasella.

3
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Ylöspäin: sadetunnistimen suuri
herkkyys.

Pesunestesäiliöstä suihkuaa pesunestettä tuulilasiin ja pyyhkimet toimivat lyhyesti.
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Turvaohjeet

3 Nosta pyyhkimet kokonaan irti
tuulilasista.

VAROITUS
Jos pyyhkimet alkavat liikkua, kun ne
on taitettu pois tuulilasista, kehon osat
voivat jäädä puristuksiin tai auto saattaa vaurioitua. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen
vaara. Varmista, että auto on sammutettu, kun pyyhkimet taitetaan pois
tuulilasista ja että pyyhkimet ovat
kiinni tuulilasissa, kun auto taas käynnistetään.

HUOMAA
Jos pyyhkimet ovat jäätyneet kiinni
tuulilasiin, niiden kytkeminen päälle
voi aiheuttaa pyyhkijöiden sulkien
repeytymisen irti ja pyyhkimen moottorin ylikuumenemisen. On olemassa
omaisuusvahinkojen vaara. Sulata
tuulilasi ennen pyyhkimien kytkemistä
päälle.

Pyyhkimien asettaminen
huoltoasentoon
1 Kytke valmiustila päälle.
2 Siirrä pyyhkimen vipu ala-asentoon ja pidä sitä siinä, kunnes
pyyhkimet pysähtyvät melkein
pystysuoraan asentoon.

Pyyhkimien palauttaminen
normaaliasentoon
Sen jälkeen, kun pyyhkimet on
palautettu normaaliasentoon, pyyhinjärjestelmä on aktivoitava uudelleen.
1 Taita pyyhkimet kokonaan alas
tuulilasille.
2 Kytke valmiustila päälle ja paina
pyyhkimen vipua alas ja pidä
sitä painettuna.
3 Pyyhkimet siirtyvät takaisin
lepoasentoon ja ovat jälleen toimintavalmiit.

Automaattivaihteisto
Toimintaperiaate
Automaattivaihteisto yhdistää tarvittaessa käsivalintaisen vaihteiston
toiminnot.
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Turvaohjeet
VAROITUS
Jos auton liikkumista ei ole estetty, se
saattaa lähteä liikkeelle ja vieriä tiehensä. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Varmista ennen autosta
poistumista, ettei se pääse liikkumaan, esimerkiksi kytkemällä seisontajarru.
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi, että auto ei pääse liikkumaan:
• Kytke seisontajarru.
• Käännä etupyörät kohti reunakiveystä, jos pysäköit mäessä.

Vaihteenvalitsimen asennot
D ajoasento
Vaihteenvalitsimen asento normaaliajoa varten. Kaikki eteenpäin ajamiseen tarkoitetut vaihteet valitaan
automaattisesti.
R peruutusvaihde
Kytke vaihteenvalitsimen R-asento
ainoastaan auton ollessa paikallaan.
N vapaa-asento
Valintavivun asennossa N autoa
voidaan työntää tai se voi vieriä
ilman moottorin tehoa, esimerkiksi
autopesulassa, katso sivu 160.

P pysäköinti
Vaihteenvalitsimen asento esimerkiksi auton pysäköimiseksi. Vaihteenvalitsimen asennossa P voimansiirto lukitsee vetopyörät.
Kytke vaihteenvalitsimen P-asento
ainoastaan auton ollessa paikallaan.
n P kytkeytyy automaattisesti

Vaihteenvalitsimen P-asento kytkeytyy automaattisesti esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
 Jos ajovalmiustila on kytketty pois
päältä ja vaihteenvalitsimen
asento R, D tai M on kytkettynä
päälle.
 Jos valmiustila on kytketty pois
päältä ja vaihteenvalitsimen Nasento kytketään päälle.
 Jos auton ollessa pysähdyksissä
vaihteenvalitsin kytketään asentoon D, M tai R, kuljettajan turvavyö avataan, kuljettajan ovi avataan ja jarrupoljin ei ole painettuna.
Vaihteenvalitsimen
siirtäminen eri asentoihin
Yleistä
Pidä jarrupoljin painettuna, kunnes
olet valmis lähtemään liikkeelle,
muuten auto liikkuu kun ajoasento
valitaan.
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• Varmista, että auto ei pääse liikkumaan mäessä asettamalla kiilat pyörien eteen.
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Toimintaa koskevat vaatimukset
Vaihteenvalitsin siirtyy asennosta P
toiseen vaihdeasentoon vain, jos
ajovalmiustila on kytketty päälle ja
jarrupoljin on painettuna.
Vaihteenvalitsinta ei voi siirtää pois
asennosta P ennen kuin kaikki tekniset vaatimukset täyttyvät.
Vaihteenvalitsimen siirtäminen
asentoihin D, N, R

Vaihteenvalitsimen siirtäminen
asentoon P

Vaihteenvalitsimen lukko estää
seuraavan väärän toiminnan:
 Tahattoman vaihtamisen asentoon R.
 Tahattoman vaihtamisen vaihdeasennosta P toiseen vaihdeasentoon.
1 Kiinnitä kuljettajan turvavyö.
2 Paina ja pidä painiketta painettuna vapauttaaksesi vaihteenvalitsimen lukituksen.

Paina P-painiketta.
Auton vierittäminen tai
työntäminen
Yleistä
Joissakin tilanteissa autoa on ehkä
vieritettävä lyhyen matkan ilman
käyttövoimaa, esimerkiksi autopesulassa, ja jossain tilanteissa sitä
on ehkä työnnettävä.

3 Paina vaihteenvalitsinta lyhyesti
haluamaasi suuntaan, mahdollisesti vastuskohdan yli. Vaihteenvalitsin palautuu keskiasentoon, kun se vapautetaan.

Vaihteenvalitsimen N-asennon
kytkeminen
1 Paina jarrupoljinta ja kytke ajovalmiustila päälle.
2 Jos on tarpeellista, vapauta seisontajarru.
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3 Paina jarrupoljinta.
4 Kosketa vaihteenvalitsimen lukkoa ja kytke vaihteenvalitsimen
asento N.
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Manuaalisen toiminnon aktivointi

5 Kytke ajovalmiustila pois päältä.
Tällöin valmiustila pysyy kytkettynä ja
autoviesti näytetään.
Nyt auto voi vieriä.

HUOMAA
Vaihteenvalitsimen asento P kytkeytyy automaattisesti, kun valmiustila
kytketään pois päältä. On olemassa
omaisuusvahinkojen vaara. Älä sammuta valmiustilaa autopesulassa.

Valittu vaihde näkyy mittaristossa,
esimerkiksi 1M.
Vaihteen vaihtaminen

Toimintahäiriön sattuessa vaihteenvalitsinta ei ehkä voi siirtää.

 Vaihtaminen pienemmälle: paina
vaihteenvalitsinta eteenpäin.

Vapauta tarvittaessa vaihteiston
lukitus sähköisesti, katso sivu 162.

 Vaihtaminen suuremmalle: vedä
vaihteenvalitsinta taaksepäin.

Pohjaanpolkaisu
Pohjaanpolkaisulla voit saavuttaa
maksimaalisen suorituskyvyn.
Paina kaasupoljinta alaspäin tavanomaisen täyden kaasun asennosta
edemmäksi; tunnet vastuksen.
Manuaalinen käyttö
Toimintaperiaate
Manuaalisessa toiminnossa vaihteita voidaan vaihtaa käsivalintaisesti.

Siirtyminen pois
manuaalitoiminnosta
Paina vaihteenvalitsinta oikealle.
D näkyy mittaristossa.
Vaihdekatkaisimet
Toimintaperiaate
Ohjauspyörän vaihdekatkaisimilla
voit vaihtaa nopeasti irrottamatta
käsiäsi ohjauspyörästä.

3
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Vaihteenvalitsimen P-asento kytkeytyy automaattisesti noin 35
minuutin kuluttua.

Paina vaihteenvalitsin vasemmalle, pois D-asennosta.
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Yleistä

Vaihteen vaihtaminen

n Vaihtaminen

Vaihtaminen tapahtuu vain sopivalla
moottorin kierrosluvulla ja auton
nopeudella.
n Lyhytaikainen manuaalinen

käyttö
Vaihteenvalitsimen asennossa D
vaihdekatkaisimen käyttäminen siirtää järjestelmän manuaaliseen käyttöön väliaikaisesti.
Vaihteisto palaa automaattiseen toimintaan käsikäytöstä tietyn ajanjakson jälkeen, jos autoa on ajettu maltillisesti ilman kiihdytystä tai vaihtamista vaihdekatkaisimilla.
Voit siirtyä automaattiseen toimintaan seuraavasti:
 Vedä oikeanpuoleista vaihdekatkaisinta ja pidä se vedettynä, kunnes mittaristoon ilmestyy D.

 Vaihtaaksesi ylöspäin: oikeanpuoleista vaihdekatkaisinta.
 Vaihtaaksesi alaspäin: vasemmanpuoleista vaihdekatkaisinta.
 Vaihteen vaihtaminen alas alimmalle mahdolliselle vaihteelle:
vedä vasemmanpuoleista vaihdekatkaisinta ja pidä se vedettynä.
Valittu vaihde näkyy lyhyesti mittaristossa, jonka jälkeen näytetään
parhaillaan käytössä oleva vaihde.
Näytöt mittaristossa

 Vedä oikeanpuoleista vaihdekatkaisinta ja vedä myös vasemmanpuoleista vaihdekatkaisinta.

Vaihteenvalitsimen
asento näytetään,
esimerkiksi P.

n Ajaminen yhtäjaksoisesti

manuaalitoiminnossa
Vaihteenvalitsimen asennossa M
vaihdekatkaisimen käyttäminen saa
järjestelmän siirtymään pysyvästi
käsikäyttöiseen tilaan.

Vaihteiston lukituksen
vapauttaminen sähköisesti
Yleistä
Vapauta vaihteiston lukitus sähköisesti, jotta voit ajaa auton pois vaarasta.

3-1. HALLINTALAITTEET

Lukituksen vapauttaminen on mahdollista, jos käynnistysmoottori voi
pyörittää moottoria.
Ennen kuin vaihteiston lukitus
vapautetaan, kytke seisontajarru,
jotta auto ei pääse liikkumaan.
Vaihteenvalitsimen N-asennon
kytkeminen
1 Paina jarrua ja pidä auto paikoillaan.

3 Paina vapaalla kädellä vaihteenvalitsimen painiketta, nuoli 1,
paina vaihteenvalitsin asentoon
N ja pidä se siinä, nuoli N, kunnes vaihdeasento N näkyy mittaristossa.
Autoviesti näytetään.

R

N

1

4 Vapauta käynnistyspainike ja
vaihteenvalitsin.

Lisätietoja löytyy luvusta Käynnistys vetämällä ja hinaus, katso sivu
370.
Launch Control -toiminto
Toimintaperiaate
Kun ympäristön olosuhteet ovat
kuivat, Launch Control -toiminto
mahdollistaa optimaalisen kiihdytyksen tiellä, jossa on hyvä kitka.
3

Yleistä
Launch Control -toiminnon käyttö
aiheuttaa komponenttien ennenaikaista kulumista, koska toiminto
rasittaa ja kuormittaa autoa erittäin
paljon.
Älä käytä Launch Control -toimintoa
sisäänajon aikana, katso sivu 288.
Älä käännä ohjauspyörää, kun lähdet liikkeelle Launch Control -toiminnon avulla.
Toimintaa koskevat vaatimukset
Launch Control -toiminto on käytettävissä, kun moottori on saavuttanut käyntilämpötilansa. Moottori
saavuttaa käyttölämpötilansa
vähintään 10 km:n keskeytymättömän matkan jälkeen.

5 Vapauta jarru heti, kun käynnistysmoottori sammuu.

Lähteminen liikkeelle Launch
Control -toiminnon avulla

6 Siirrä auto pois vaarasta ja estä
sen vieriminen.

1 Kytke ajovalmiustila päälle.

HALLINTALAITTEET

2 Paina käynnistyspainiketta.
Käynnistysmoottorin käynnistysääni on kuultava. Paina käynnistyspainiketta ja pidä se painettuna.
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2 Paina Sport-painiketta.
SPORT näkyy mittaristossa, mikä osoittaa, että Sport-ajotila on valittu.

3

Paina painiketta.

TRACTION näkyy mittaristossa ja VSC
OFF -merkkivalo syttyy.

4 Valitse vaihteenvalitsimen Dasento.
5 Paina jarrupoljinta voimakkaasti
vasemmalla jalalla.
6 Paina kaasupoljin pohjaanpolkaisuasentoon ja pidä sitä siellä.
Mittaristossa näkyy lippusymboli.

7 Moottorin kierrosluku säädetään liikkeellelähtöä varten.
Vapauta jarrupoljin 3 sekunnin
kuluessa.
Toiminnon käyttö uudestaan
matkan aikana
Kun Launch Control -toimintoa on
käytetty, vaihteisto vaatii noin 5
minuutin viilennyksen, ennen kuin
Launch Control -toimintoa voidaan
käyttää uudelleen. Launch Control
-toiminto mukautuu ympäristön olosuhteisiin uudelleen käytettäessä.
Launch Control -toiminnon käytön
jälkeen
Aktivoi ajonvakautusjärjestelmä
(VSC) uudestaan auton vakauden
varmistamiseksi.

Järjestelmän rajoitukset
Kokenut kuljettaja voi saavuttaa
paremmat kiihtyvyysarvot VSC
OFF -tilassa.

Sport-ajotilan katkaisin
Toimintaperiaate
Sport-ajotilan katkaisin vaikuttaa
auton ajodynamiikan ominaisuuksiin.
Yleistä
Toiminto vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin järjestelmiin:
 Moottorin ominaisuudet.
 Automaattivaihteisto.
 Sähköisesti säätyvä jousitus.
 Ohjaus.
 Näyttö mittaristossa.
 Vakionopeussäädin.
Yleiskatsaus

3-1. HALLINTALAITTEET

165

n Päälle kytkeminen

Näytöt mittaristossa

Paina painiketta.
Valittu ajotila näkyy mittaristossa.

SPORT INDIVIDUAL
n Toimintaperiaate

SPORT INDIVIDUAL -ajotilassa
voidaan tehdä yksilöllisiä asetuksia.

Ajotilat

n Konfigurointi
Auton painikkeet

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)

Ajotila

Konfiguraatio

SPORT

SPORT

Mukautus

NORMAL-ajotila valitaan automaattisesti, kun ajovalmiustila kytketään
päälle.
Yksityiskohtaista tietoa
ajotiloista
NORMAL
n Toimintaperiaate

Tasapainoinen konfiguraatio dynaamisen ja tehokkaan ajotavan välillä.
SPORT
n Toimintaperiaate

Dynaaminen konfiguraatio, joka
parantaa ketteryyttä ja optimoi jousituksen.

2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Configure SPORT
INDIVIDUAL" (SPORT
INDIVIDUAL -ajotilan
konfigurointi)
4 "Customise Settings" (mukauta
asetuksia)
5 Valitse haluamasi asetus.
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Palauta mukautetut asetukset oletusasetuksiksi:
"Reset to SPORT STANDARD"
(palauta SPORT STANDARD
-asetus).

HALLINTALAITTEET

Painike

3
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Näytöt

Yleiskatsaus

Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Mittaristo
Toimintaperiaate
Mittaristo on muuttuva näyttö. Kun
Sport-ajotilan katkaisinta käytetään
ajotilan vaihtamiseen, mittariston
näyttö muuttuu vastaamaan ajotilaa.
Yleistä
Mittariston näytön muutokset voidaan kytkeä pois toiminnasta
Toyota Supra Command -toiminnolla.
Mittariston näytöt voivat joskus poiketa tämän omistajan käsikirjan
kuvista.

1 Polttoainemittari S. 171
2 Nopeusmittari
3 Kierroslaskuri S. 171
Sport-ajotilan katkaisimen
toimintatila S. 164
4 Kellonaika S. 173
5 Muuttuvat näytöt S. 166
6 Ulkolämpötila S. 173
7 Moottorin jäähdytysnesteen
lämpötila S. 172
8 Autoviestit S. 167
Toimintasäde S. 180
9 Vaihdeilmaisin S. 158
10Muuttuvat näytöt S. 166
Nopeusrajoitustiedot S. 177
Muuttuvat näytöt
Mittariston tietyillä alueilla voidaan
näyttää erilaisten avustavien järjestelmien, esimerkiksi vakionopeussäätimen, tietoja. Näytöt saattavat
vaihdella varustuksen ja maakohtaisten määritysten mukaan.
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Sport-ajotilan näyttö
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Autoviestien piilottaminen

Toimintaperiaate
Näytön voi vaihtaa Sport-ajotilaa
varten.
Näytön tietojen vaihtaminen
Paina Sport-ajotilan katkaisinta, kunnes näytölle
tulee SPORT.

Ajotilaksi valitaan SPORT-ajotila.

Toimintaperiaate
Autoviestit valvovat auton toimintoja ja hälyttävät, jos valvottuihin
järjestelmiin tulee vikoja.
Yleistä

Jatkuva näyttö
Jotkut autoviestit näkyvät pysyvästi
ja poistuvat vasta, kun vika on korjattu. Jos samanaikaisesti on useita
toimintahäiriöitä, viestit näytetään
peräkkäin.
Viestit voidaan piilottaa noin 8
sekunniksi. Sen jälkeen ne näytetään uudelleen automaattisesti.
Väliaikainen näyttö

Autoviesti näytetään merkkivalojen
tai varoitusvalojen ja tekstiviestien
yhdistelmänä mittaristossa ja tietyissä tapauksissa tuulilasinäytössä.

Jotkin autoviestit piilotetaan automaattisesti noin 20 sekunnin kuluttua. Autoviestit säilyvät ja ne voidaan näyttää uudelleen.

Joissakin tapauksissa ohjausnäytön tekstiviestin lisäksi kuuluu äänimerkki.

Muistiin tallennettujen
autoviestien näyttäminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
3

"Vehicle messages"
(autoviestit)

4 Valitse tekstiviesti.

3
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Autoviestit

Paina suuntavalovivun painiketta.
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Merkkivalot ja varoitusvalot

Näyttö
Autoviestit

Toimintaperiaate
Näytetään tai tallennetaan
vähintään yksi auton viesti.

Tekstiviestit
Mittaristossa olevat tekstiviestit ja
symbolit selittävät autoviestin, merkkivalojen ja varoitusvalojen merkityksen.
Täydentävät tekstiviestit
Voit avata lisätietoa autoviestien
kautta, esimerkiksi vian syyn ja tarvittavat toimenpiteet.
Jos viesti on kiireellinen, lisäteksti
näkyy ohjausnäytössä automaattisesti.
Lisäapua on mahdollista valita auton
viestistä riippuen.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
3

"Vehicle messages"
(autoviestit)

4 Valitse haluamasi tekstiviesti.
5 Valitse haluamasi asetus
Viestit, jotka näytetään matkan
lopussa
Tietyt viestit, jotka näytetään ajon
aikana, näytetään uudelleen, kun
ajovalmiustila kytketään pois päältä.

Mittaristossa olevat merkkivalot ja
varoitusvalot osoittavat joidenkin
auton toimintojen tilan ja osoittavat
myös, milloin jossakin valvotussa
järjestelmässä on toimintahäiriö.
Yleistä
Merkkivalot ja varoitusvalot voivat
syttyä useissa eri yhdistelmissä ja
väreissä.
Kun ajovalmiustila on päälle kytkettynä, joidenkin valojen toiminnot
tarkistetaan ja ne syttyvät hetkeksi.
Punaiset valot
Turvavyön muistutin
Kuljettajan turvavyö on
kiinnittämättä. Joissakin
maakohtaisissa määrityksissä: etumatkustajan turvavyötä ei ole kiinnitetty tai
esineitä havaitaan matkustajan istuimella.
Tarkista, onko turvavyö
kiinnitetty oikein.
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Turvatyynyjärjestelmä
Turvatyynyjärjestelmä ja
turvavyön kiristin voivat
olla viallisia.
Anna valtuutetun Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan
korjaamon tutkia auto välittömästi.

Seisontajarru
Seisontajarru on kytkettynä.

Jarrujärjestelmä
Jarrujärjestelmän toimintahäiriö. Jatka ajamista maltillisella nopeudella.
Anna valtuutetun Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan
korjaamon tutkia auto välittömästi.

Keltaiset valot
Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
ABS
Jarrutusvoiman tehostus
voi olla viallinen. Vältä
äkkijarrutuksia. Ota huomioon, että jarrutusmatka
pitenee.
Anna valtuutetun Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan
korjaamon tutkia auto välittömästi.

Ajonvakautusjärjestelmä VSC
Jos merkkivalo vilkkuu:
VSC säätää kiihdytys- ja
jarruvoimia. Autoa vakautetaan. Laske nopeutta ja
säädä ajotapaa tieolosuhteisiin.
Jos merkkivalo syttyy:
VSC ei ole toiminut.
Anna valtuutetun Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan
korjaamon tutkia järjestelmä välittömästi.
VSC, katso sivu 234.

Ajonvakautusjärjestelmä VSC on
kytketty pois päältä tai vetotila on
toiminnassa
VSC on kytketty pois
päältä tai vetototila on toiminnassa.
VSC, katso sivu 234, ja
vetotila, katso sivu 236.
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Seisontajarrun vapauttaminen, katso sivu 153.
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Rengaspainemonitori (TPM)

Päästöt

Merkkivalo syttyy: rengaspainemonitori ilmoittaa
alhaisesta rengaspaineesta tai puhjenneesta
renkaasta. Huomioi autoviestissä olevat tiedot.
Merkkivalo vilkkuu ja jää
sitten palamaan: puhjennutta rengasta tai rengaspainehäviötä ei havaita.
 Virhe, joka johtuu järjestelmistä tai laitteista,
joilla on sama radiotaajuus: järjestelmä kytkeytyy taas toimintaan, kun
poistutaan häiriön
aiheuttavalta alueelta.
 Jos autoon on asennettu
pyörä, jossa ei ole TPMpyöräelektroniikkaa:
anna tarvittaessa valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai
muun luotettavan korjaamon tutkia pyörä.
 Toimintahäiriö: anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon
tai muun luotettavan korjaamon tutkia järjestelmä.
Rengaspainemonitori,
katso sivu 312.

Ohjausjärjestelmä
Ohjausjärjestelmässä
saattaa olla toimintahäiriö.
Anna valtuutetun Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan
korjaamon tutkia järjestelmä.

Moottorin toimintahäiriö.
Anna valtuutetun Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan
korjaamon tutkia auto.
Liitäntä auton diagnosointiin, katso sivu 339.

Takasumuvalo
Takasumuvalo on kytketty
päälle.
Takasumuvalo, katso sivu
193.

Vihreät valot
Suuntavilkku
Suuntavilkku on kytketty
päälle.
Jos merkkivalo vilkkuu
tavallista nopeammin,
suuntavilkun valo on epäkunnossa.
Suuntavilkut, katso sivu
154.

Sivuvalot
Sivuvalot on kytketty
päälle.
Sivuvalot/lähivalot, katso
sivu 189.
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Polttoainemittari

Lähivalot
Lähivalot on kytketty
päälle.
Sivuvalot/lähivalot, katso
sivu 189.

Kaistavahti

Toimintaperiaate
Polttoainesäiliön nykyinen täyttöaste näytetään.
Yleistä

Kaistavahti, katso sivu
221.

Automaattiset kaukovalot
Automaattiset kaukovalot
on kytketty päälle.
Kaukovalot kytketään
päälle ja pois päältä automaattisesti liikennetilanteen mukaan.
Automaattiset kaukovalot,
katso sivu 192.

Siniset valot
Kaukovalot
Kaukovalot on kytketty
päälle.
Kaukovalot, katso sivu
154.

Auton kallistus voi aiheuttaa näytön
vaihtelun.
Katso huomautuksia tankkauksesta
sivulla 298.
Näyttö
Bensiinipumpun symbolin
vieressä oleva nuoli osoittaa, millä puolella autoa
polttoainesäiliön täyttöaukon luukku sijaitsee.

Kierroslaskuri
On erittäin tärkeää välttää välttää
moottorin kierrosnopeuden nousemista punaisella varoitusalueelle.
Tällä alueella polttoaineen syöttö
keskeytyy moottorin suojaamiseksi.

Vaihtamisen merkkivalot
Toimintaperiaate
Varustuksesta riippuen kierroslaskurin merkkivalot osoittavat korkeimman vaihtamispisteen, jolla
saavutetaan paras mahdollinen
kiihtyvyys.
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Jos merkkivalo syttyy: järjestelmä on kytketty päälle.
Vähintään yksi kaistamerkintä on havaittu ja varoituksia saatetaan antaa
ainakin auton toisella puolella.
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Toimintaa koskevat
vaatimukset

Valmiustila ja ajovalmiustila
Jos OFF näkyy kierroslaskurissa, ajovalmiustila on
kytketty pois päältä ja valmiustila on kytketty päälle.

Kun valittuna on Sport-ajotila, vaihtamisen merkkivalo tulee näkyviin.
Vaihtamisen merkkivalojen
kytkeminen päälle

Kierroslaskurin kirjaimet
READY osoittavat, että
Auto Start Stop -toiminto on
valmis moottorin automaattiseen käynnistämiseen.

1 Valitse SPORT Sport-ajotilan
katkaisimella.
2 Aktivoi manuaalisen vaihtamisen tila.
Näyttö

Katso lisätietoja lepotila, valmiustila
ja ajovalmiustila, sivu 52.

Moottorin jäähdytysnesteen
lämpötila
Näyttö

• Oranssit segmentit, jotka syttyvät
peräkkäin, osoittavat, milloin
tulee vaihtaa suuremmalle.
• Segmentit palavat punaisena.
Viimeinen kohta suuremmalle
vaihtamiseen.
Kun saavutetaan suurin sallittu
moottorin kierrosluku, koko näyttö
vilkkuu punaisena ja polttoaineen
syöttöä rajoitetaan moottorin suojaamiseksi.

 Kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on
alhainen: Ainoastaan
alhaisen lämpötilaalueen segmentit palavat. Aja niin, että moottorin kierrosluku ja auton
nopeus ovat maltillisia.
 Kun moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on
normaali: Kaikki keskilämpötilan alueen segmentit palavat.
 Jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on
korkea: Kaikki korkean
lämpötila-alueen segmentit palavat. Näyttöön
tulee myös varoitusviesti.
Jäähdytysnesteen tason
tarkistaminen, katso sivu
335.
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Ulkolämpötila
Yleistä
Jos näyttö laskee +3 °C:een tai sen
alle, kuuluu äänimerkki.
Autoviesti näytetään.
Mustan jään riski on lisääntynyt.
Turvaohjeet
VAROITUS

Kellonaika
Kellonaika näkyy mittaristossa. Kellonajan ja aikaformaatin asettaminen, katso sivu 71.

Huoltotarve

Näyttö
Yksityiskohtaiset tiedot
huoltotarpeesta
Tarkemmat tiedot huollon kattavuudesta näytetään ohjausnäytössä.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
3

"Service requirements"
(huoltotarpeet)

Näyttöön tulevat olennaiset huoltotoimenpiteet ja tarvittavat lakisääteiset tarkastukset.

4 Valitse kohde, josta näet tarkemmat tiedot.
Symbolit
Symbolit

Kuvaus
Huoltoa ei tarvita tällä hetkellä.
Lain edellyttämä huolto tai
tarkastus on pian käsillä.

Toimintaperiaate
Toiminto näyttää ajankohtaiset huoltotarpeet ja niihin liittyvät huoltotyöt.

Huolto on myöhässä.

Määräaikojen syöttäminen
Yleistä
Etäisyys tai jäljellä oleva aika seuraavaan huoltoon näkyy lyhyen
ajan mittaristossa, kun ajovalmiustila kytketään päälle.

Syötä lakisääteisten autotarkastusten määräajat.
Varmista, että auton päivämäärä ja
kellonaika ovat oikein.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
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Jopa yli +3 °C lämpötiloissa saattaa
esiintyä lisääntynyttä mustan jään
vaaraa, esimerkiksi silloilla tai varjostetulla tieosuudella. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Alhaisissa lämpötiloissa säädä ajotapaa
sääolosuhteisiin.
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1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
3

"Service requirements"
(huoltotarpeet)

4 "Date:" (päivämäärä)
5 Valitse haluamasi asetus.

Vaihteenosoitin

Nopeusrajoitustiedot
Nopeusrajoitustiedot
Toimintaperiaate
Nopeusrajoitustietojärjestelmä näyttää parhaillaan sovellettavan nopeusrajoituksen mittaristossa ja tuulilasinäytössä (joissakin malleissa).

Toimintaperiaate
Järjestelmä suosittelee tehokkaimman vaihteen nykyiseen ajo-tilanteeseen.
Yleistä
Varustuksesta ja maakohtaisista
määrityksistä riippuen vaihteenosoitin on aktiivinen automaattivaihteiston manuaalitilassa.
Näytöt
Tiedot vaihtamisesta suuremmalle
tai pienemmälle vaihteelle näkyvät
mittaristossa.
Esimerkki

Kuvaus
Tehokkain vaihde on kytketty.
Vaihda tehokkaammalle
vaihteelle.

Yleistä
Taustapeilin läheisyydessä sijaitseva kamera havaitsee tien reunalla
olevat liikennemerkit sekä erilaiset
tien yläpuoliset liikennemerkit.
Liikennemerkit, joissa on lisäohjeita,
esimerkiksi märällä kelillä sovellettavat rajoitukset, huomioidaan ja verrataan auton tietoihin. Liikennemerkki ja lisäohjeet näytetään sitten
mittaristossa ja tuulilasinäytössä
(joissakin malleissa), tai ne jätetään
huomiotta tilanteesta riippuen. Joitakin lisämerkkejä huomiodiaan nopeusrajoituksen arvioinnissa, mutta
niitä ei näytetä mittaristossa.
Järjestelmä käyttää navigointijärjestelmään tallennettuja tietoja näyttääkseen sovellettavat nopeusrajoitukset tieosuuksilla, joilla ei ole liikennemerkkejä.
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Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida näkyvyysolosuhteita ja liikennetilannetta
oikein. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne
sitä edellyttää.

Yleiskatsaus
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Näyttö Toyota Supra Command
-toiminnon kautta
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Instrument cluster" (mittaristo)
5 "Traffic signs" (liikennemerkit)
Näyttö
3

Kamera

Nopeusrajoitustiedot

Ajoneuvon varusteista
riippuen nopeusrajoitustiedot eivät välttämättä
ole saatavilla.

Kamera sijaitsee taustapeilin etupuolella.

Näyttö vilkkuu, jos havaittu nopeusrajoitus on ylitetty.

Pidä tuulilasi puhtaana ja esteettömänä tällä alueella.

Nopeusrajoitustiedot esikatselulla

Nopeusrajoitustietojen
näyttäminen
Yleistä
Varusteista riippuen nopeusrajoitustiedot näytetään aina mittaristossa tai Toyota Supra command
-toiminnon kautta.

Laitteen versiosta riippuen saatetaan näyttää myös ylimääräinen
symboli, jossa on etäisyystietoja ja
joka osoittaa, että nopeusrajoitus
pian muuttuu. Laitteesta riippuen
myös väliaikaisia nopeusrajoituksia
voidaan näyttää; esimerkiksi nopeusrajoitukset tietöiden kohdalla tai
liikenteenohjausjärjestelmissä.

HALLINTALAITTEET

Nykyinen nopeusrajoitus.
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Väliaikaiset nopeusrajoitukset voidaan näyttää vain, jos seuraavat
palvelut on valittu navigointijärjestelmän tietosuojavalikosta, katso sivu
74:
 "Map update" (karttapäivitys)
Asetukset
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Instrument cluster" (mittaristo)
5 Valitse haluamasi asetus:
 "Warning when speeding" (varoitus ylinopeudesta): aktivoi tai
poista nopeusrajoitustietojen näytön vilkkuminen mittaristossa ja
tuulilasinäytössä, kun tällä hetkellä sovellettava nopeusrajoitus
ylitetään.
 "Show speeding" (näytä ylinopeus): nopeusrajoitustietojen
havaitsema nopeusrajoitus näkyy
merkillä mittaristossa sijaitsevassa nopeusmittarissa.
Järjestelmän rajoitukset
Joissakin tilanteissa toiminnallisuus
voi olla rajoitettu tai vääriä tietoja
saatetaan näyttää, esimerkiksi:
 Paksussa sumussa, märissä olosuhteissa tai lumessa.
 Jos liikennemerkit ovat esineiden,
tarrojen tai maalin kokonaan tai
osittain peittämät.

 Jos auto on liian lähellä edessä
olevaa ajoneuvoa.
 Jos esiintyy vastavaloa tai voimakkaita heijastuksia.
 Jos taustapeilin edessä oleva tuulilasin kohta on peittynyt esimerkiksi kondenssin, lian tai tarrojen
takia.
 Jos kamera on ylikuumentunut
liian korkeiden lämpötilojen
vuoksi ja se on tilapäisesti poistettu käytöstä.
 Kameran väärän havainnon seurauksena.
 Jos navigointijärjestelmään tai tiedataan tallennetut nopeusrajoitukset ovat virheellisiä.
 Jos nopeusrajoitukset riippuvat
vuorokaudesta tai viikonpäivästä.
 Alueilla, joita navigointijärjestelmä
ei kata.
 Jos esiintyy eroja navigointiin
nähden, esimerkiksi tien reitityksen muutosten vuoksi.
 Sähköisten liikennemerkkien
osalta.
 Jos ohitetaan busseja tai kuormaautoja, joissa on liikennemerkkitarroja.
 Jos liikennemerkit eivät ole standardin mukaisia.
 Jos havaitaan rinnakkaiselle tielle
tarkoitettuja liikennemerkkejä.
 Maakohtaisissa merkeissä tai tien
asetteluissa.
 Kameran kalibroinnin aikana välittömästi auton toimituksen jälkeen.
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Nopeusrajoitustiedot, jossa
on ohituksen rajoitusnäyttö
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Ohitusrajoituksen näyttö
Toimintaperiaate

Nopeusrajoitustiedot
Toimintaperiaate
Nopeusrajoitustiedot näyttävät mittaristossa ja tuulilasinäytössä parhaillaan sovellettavaa nopeusrajoitusta sekä muita mahdollisesti esiintyviä liikennemerkkejä, esimerkiksi
silloin, jos ajo-olosuhteet ovat märät.

Sisäisen taustapeilin alueella oleva
kamera havaitsee liikennemerkit tien
reunalla sekä erilaiset tien yläpuoliset liikennemerkit.
Liikennemerkit, joissa on lisäohjeita,
esimerkiksi märällä säällä sovellettavat rajoitukset, huomioidaan ja
sovelletaan auton tietoihin, esimerkiksi tuulilasin pyyhkimien signaaliin.
Liikennemerkki ja lisämerkit näytetään sitten mittaristossa ja tuulilasinäytössä (joissakin malleissa), tai ne
jätetään huomiotta tilanteesta riippuen. Joitakin lisämerkkejä huomiodiaan nopeusrajoituksen arvioinnissa, mutta niitä ei näytetä mittaristossa.
Järjestelmä tarkastelee navigointijärjestelmään tallennettuja tietoja
soveltuvin osin ja näyttää myös
nopeusrajoitukset merkitsemättömillä tieosuuksilla.

Yleistä
Järjestelmä huomioi liikennemerkeillä ilmoitetut ohittamisrajoitukset
ja rajoitusten päättymiset.
Seuraavissa tilanteissa mitään ei
näytetä:
 Niissä maissa, joissa ohitusrajoitukset osoitetaan pääsääntöisesti tien merkinnöissä.
 Reiteillä, joilla ei ole liikennemerkkejä.
 Rautateiden risteykset, kaistamerkinnät ja muut tilanteet, jotka
osoittavat ohitusrajoituksen ilman
liikennemerkkiä.
Laitteen versiosta riippuen saatetaan näyttää myös ylimääräinen
symboli, jossa on etäisyystietoja ja
joka osoittaa ohitusrajoituksen päättymisen.
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Yleistä

Kameran havaitsemat ohitusrajoituksen liikennemerkit ja rajoitusten
loppumisen liikennemerkit ilmaistaan vastaavilla symboleilla mittaristossa ja tuulilasinäytössä (joissakin malleissa).
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Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida näkyvyysolosuhteita ja liikennetilannetta
oikein. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne
sitä edellyttää.

Yleiskatsaus
Kamera

Näyttö Toyota Supra Command
-toiminnon kautta
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings"
(järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Instrument cluster" (mittaristo)
5 "Traffic signs" (liikennemerkit)
Näyttö
Yleistä
Maakohtaisista varusteista riippuen
näytetään lisämerkkejä ja ohitusrajoituksia yhdessä nopeusrajoitustietojen lisäksi.

Kamera sijaitsee taustapeilin etupuolella.
Pidä tuulilasi puhtaana ja kirkkaana
taustapeilin edessä olevalla
alueella.

Laitteen versiosta riippuen saatetaan näyttää myös ylimääräinen
symboli, jossa on etäisyystietoja ja
joka osoittaa, että nopeusrajoitus
pian muuttuu. Laitteesta riippuen
myös väliaikaisia nopeusrajoituksia
voidaan näyttää; esimerkiksi nopeusrajoitukset tietöiden kohdalla tai
liikenteenohjausjärjestelmissä.
Nopeusrajoitustiedot

Nopeusrajoitustietojen
näyttäminen
Nykyinen nopeusrajoitus.

Yleistä
Varusteista riippuen nopeusrajoitustiedot näytetään aina mittaristossa tai Toyota Supra command
-toiminnon kautta.

Nopeusrajoitustietoja ei
ole saatavilla.
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Näyttö vilkkuu, jos havaittu nopeusrajoitus on ylitetty.
Ohitusrajoituksen näyttö

179

1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Instrument cluster" (mittaristo)

Ohituskielto.

Ohituskielto päättyy.

Symbolit

Kuvaus
Nopeusrajoitus aikarajalla.
Nopeusrajoitusta sovelletaan vain märissä olosuhteissa.
Nopeusrajoitusta sovelletaan vain lumisissa olosuhteissa.
Nopeusrajoitusta sovelletaan vain sumuisissa olosuhteissa.
Nopeusrajoitus koskee
vasemmalle poistumista.
Nopeusrajoitus koskee
oikealle poistumista.
Nopeusrajoitus havaitsemattomalla lisämerkillä.

Asetukset
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

 "Warning when speeding" (varoitus ylinopeudesta): aktivoi tai
poista nopeusrajoitustietojen näytön vilkkuminen mittaristossa ja
tuulilasinäytössä, kun tällä hetkellä sovellettava nopeusrajoitus
ylitetään.
 "Show speeding" (näytä ylinopeus): nopeusrajoitustietojen
havaitsema nopeusrajoitus näkyy
merkillä mittaristossa sijaitsevassa nopeusmittarissa.
Järjestelmän rajoitukset
Seuraavissa tilanteissa toiminto
saattaa olla rajoitettu ja näyttää virheellisiä tietoja:
 Paksussa sumussa, märissä olosuhteissa tai lumessa.
 Jos liikennemerkit ovat esineiden,
tarrojen tai maalin kokonaan tai
osittain peittämät.
 Jos auto on liian lähellä edessä
olevaa ajoneuvoa.
 Jos esiintyy vastavaloa tai voimakkaita heijastuksia.
 Jos taustapeilin edessä oleva tuulilasin kohta on peittynyt esimerkiksi kondenssin, lian tai tarrojen
takia.

3

HALLINTALAITTEET

Lisämerkit

5 Valitse haluamasi asetus:
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 Jos kamera on ylikuumentunut
liian korkeiden lämpötilojen
vuoksi ja se on tilapäisesti poistettu käytöstä.
 Kameran väärän havainnon seurauksena.
 Jos navigointijärjestelmään tai tiedataan tallennetut nopeusrajoitukset ovat virheellisiä.
 Jos nopeusrajoitukset riippuvat
vuorokaudesta tai viikonpäivästä.
 Alueilla, joita navigointijärjestelmä
ei kata.
 Jos esiintyy poikkeamia navigointiin nähden, esimerkiksi tien reitityksen muutosten vuoksi.

 Nykyinen äänilähde.
 Viimeisten puhelujen luettelo.
Tarvittaessa kyseinen valikko avautuu ohjausnäytössä.
Näyttö
Näytön kohteet saattavat poiketa
riippuen auton spesifikaatiosta.
Luettelon avaaminen ja
käyttäminen
Painike

Toiminta
Viihdelähteen vaihtaminen.

 Sähköisten liikennemerkkien
osalta.

Sulje näytössä oleva luettelo painamalla painiketta
uudelleen.

 Jos ohitetaan busseja tai kuormaautoja, joissa on liikennemerkkitarroja.

Avaa viimeisten puhelujen luettelo.

 Jos liikennemerkit eivät ole standardin mukaisia.

Käännä uritettua pyörää:
valitaksesi viihdelähteen
tai merkinnän luettelosta.

 Jos havaitaan rinnakkaiselle tielle
tarkoitettuja liikennemerkkejä.

Vahvista asetus painamalla uritettua pyörää.

 Maakohtaisissa merkeissä tai tien
asetteluissa.

Viimeksi näytetty luettelo
voidaan näyttää uudelleen
pyörittämällä ohjauspyörän uritettua pyörää.

 Kameran kalibroinnin aikana välittömästi auton toimituksen jälkeen.

Valintaluettelot
Toimintaperiaate
Näyttöä voidaan käyttää tarvittaessa.
 Viihdelähde.

Auton tietokone
mittaristossa
Toimintaperiaate
Auton tietokone näyttää mittaristossa erilaisia autoon liittyviä tietoja, esimerkiksi keskiarvoja.
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Tietojen avaaminen
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5 "On-board computer" (auton tietokone)
6 Valitse haluamasi asetus.
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Yksityiskohtaiset tiedot

Paina suuntavalovivun painiketta.
Tiedot näytetään mittaristossa.
Saat esiin lisää tietoja painamalla
painiketta toistuvasti.

Matkamittari ja matkan etäisyyden tallennin
n Näyttää/nollaa kilometrit

Kun ajovalmiustila on kytketty pois päältä, näytetään kokonaismatka ja
osamatka.

Yleiskatsaus tietoihin
Seuraavat tiedot voidaan näyttää
sisäisen tietokoneen avulla:
• Kilometrit ja matkamittari.
• Toimintasäde
• Kulutusnäyttö.
• Keskimääräinen kulutus ja keskinopeus.

• Nollaa osamatka pitämällä nuppia painettuna.
n Näyttö

Tietokoneen tietojen
valitseminen
On mahdollista valita, halutaanko
tietyt tiedot auton tietokoneesta
esittää mittaristossa:
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Instrument cluster" (mittaristo)

Toimintasäde
n Toimintaperiaate

Toimintasäde näyttää matkan, joka
voidaan ajaa säiliössä olevalla polttoainemäärällä.
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• Tuo matkaetäisyys
näkyviin painamalla
nuppia.
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n Yleistä

n Yleistä

Arvioitu toimintasäde jäljellä olevalla polttoaineen määrällä näytetään aina mittaristossa.

Nykyinen polttoaineenkulutus
näkyy mittaristossa pylväsnäyttönä.
n Näyttö

Jos jäljellä oleva toimintasäde on
lyhyt, näyttöön ilmestyy hetkeksi
autoviesti. Jos käytetään dynaamista ajotapaa, esimerkiksi nopeaa
kaarreajoa, moottorin toimintaa ei
aina voida varmistaa.
Jos toimintasäde laskee alle noin
50 km, autoviesti näkyy jatkuvasti.
n Turvaohjeet

HUOMAA
Jos toimintasäde laskee alle
50 km:iin, moottori ei ehkä enää saa
polttoainetta riittävästi. Moottorin toimintaa ei enää voida varmistaa. On
olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Tankkaa polttoainetta hyvissä ajoin.

n Näyttö

Keskinopeus ja keskimääräinen
kulutus
n Yleistä

Keskinopeus ja keskimääräinen
kulutus lasketaan ajetulle matkalle
siitä lähtien, kun tietokone viimeksi
nollattiin.
Keskinopeuden laskennassa ei
oteta huomioon jaksoja, jolloin auto
on seissyt paikallaan ja moottori on
ollut kytkettynä pois päältä
manuaalisesti.
n Keskiarvojen nollaaminen

Kulutusnäyttö
n Toimintaperiaate

Nykyinen kulutus osoittaa, kuinka
paljon polttoainetta tällä hetkellä
käytetään. On mahdollista tarkistaa ajotavan taloudellisuus ja
ympäristöystävällisyys.

Paina ja pidä painettuna suuntavalovipua.
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n Näyttö
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3 "On-board computer" (auton tietokone) tai "Trip computer" (matkatietokone)
Auton tietokoneen
nollaaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)

Auton tietokoneen näyttö
ohjausnäytössä

Auton tietokone näyttää ohjausnäytössä erilaisia autoon liittyviä tietoja, esimerkiksi keskiarvoja.

3 "On-board computer" (auton tietokone)
4 "Consumption" (kulutus) tai
"Speed" (nopeus)
5 "OK"
Matkatietokoneen
nollaaminen

Yleistä
Ohjausnäytössä on kaksi erilaista
autotietokonetta:
• "On-board computer" (auton tietokone): näytetään keskiarvoja,
esimerkiksi kulutusarvot. Arvot
voidaan nollata yksitellen.
• "Trip computer" (matkatietokone): arvot antavat yleiskuvan
tietystä reitistä ja ne voidaan nollata niin usein kuin tarvitaan.
Auton tietokoneen tai
matkatietokoneen avaaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Driving information" (ajotietoa)

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Driving information" (ajotietoa)
3 "Trip computer" (matkatietokone)
4 Tarvittaessa kallista ohjainta
vasemmalle.
•

"Reset" (nollaa): kaikki arvot
nollataan.

•

"Reset automatically" (nollaa automaattisesti): kaikki arvot
nollataan, jos auto seisoo paikallaan noin 4 tuntia.

5 Tarvittaessa "OK"
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Toimintaperiaate

2 "Driving information" (ajotietoa)
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Sport-näytöt
Toimintaperiaate
Auton spesifikaatioista riippuen
nykyinen teho ja vääntömomentti
voidaan näyttää ohjausnäytössä.
Näyttö ohjausnäytössä
Yleiskatsaus
Seuraavat tiedot näytetään:
 Vääntömomentti.
 Teho.
Näytöt
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Sport displays" (Sport-näytöt)

Nopeusvaroitus
Toimintaperiaate
Voit asettaa nopeusrajoituksen,
joka laukaisee varoituksen, kun
nopeus saavutetaan.
Yleistä
Varoitus toistuu, jos auton nopeus
ylittää asetetun nopeusrajan uudelleen sen jälkeen, kun nopeus on
laskenut alle 5 km/h.

Nopeusvaroituksen
säätäminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Speed warning" (nopeusvaroitus)
4 "Warning at:" (varoitus nopeudessa)"
5 Käännä ohjainta, kunnes haluamasi nopeus tulee näkyviin.
6 Paina ohjainta.
Nopeusvaroituksen
kytkeminen pälle / pois päältä
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Speed warning" (nopeusvaroitus)
4 "Speed warning" (nopeusvaroitus)
Nykyisen nopeuden
asettaminen
nopeusvaroitukseksi
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
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2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Speed warning" (nopeusvaroitus)
4 "Select current speed" (valitse
nykyinen nopeus)

Auton tila
Yleistä

185

•

"Service requirements"
(huoltotarpeet): huoltotarpeiden
näyttö, katso sivu 173.
•
"Remote maintenance call"
(etähuoltokutsu): Etähuoltokutsu.

Tuulilasinäyttö*
*:

Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
Järjestelmä heijastaa tärkeitä tietoja kuljettajan näkökenttään, esimerkiksi nopeuden.

Auton tilan ottaminen esiin

Kuljettaja voi tarkistaa nämä tiedot
ilman, että hänen on huomionsa
tiestä herpaantuu.

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
Yleiskatsaus tietoihin

Yleistä
Noudata tuulilasinäytön puhdistusohjeita, katso sivu 378.
Yleiskatsaus

•

"Tyre Pressure Monitor" (rengaspainemonitori): Rengaspainemonitorin tila, katso sivu 312
•
"Engine oil level" (moottorin öljymäärä): Elektroninen
öljynmittaus, katso sivu 331.
•

"Vehicle messages" (autoviestit): Autoviestit tallennetaan
taustalla ja ne voidaan ottaa esiin
ohjausnäytössä. Tallennettujen
autoviestien näyttäminen, katso
sivu 167.

Kytkeminen päälle /
pois päältä
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
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Joidenkin järjestelmien tila voidaan
näyttää ja niille voidaan suorittaa
toimenpiteitä.
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1 "My Vehicle" (oma auto)

5 Valitse haluamasi asetus.

2 "System settings" (järjestelmäasetukset)

Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.

3 "Displays" (näytöt)
4 "Head-up display" (tuulilasinäyttö)
5 "Head-up display" (tuulilasinäyttö)
Näyttö
Yleiskatsaus

Kirkkauden säätäminen
Kirkkaus mukautuu automaattisesti
ympäristön valoon.
Oletusasetusta voidaan säätää
käsin.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)

Seuraavat tiedot näytetään tuulilasinäytössä:

2 "System settings" (järjestelmäasetukset)

 Nopeus.

3 "Displays" (näytöt)

 Navigointiohjeet.

4 "Head-up display" (tuulilasinäyttö)

 Autoviestit.
 Valintaluettelo mittaristossa.

5 "Brightness" (kirkkaus)

 Kuljettajan apujärjestelmät.

6 Käännä ohjainta, kunnes haluamasi kirkkaus on saavutettu.

Osa näistä tiedoista näytetään vain
lyhyesti, kun se on tarpeen.
Näkymän valitseminen
Tuulilasinäytössä voidaan näyttää
erilaisia näkymiä.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Head-up display" (tuulilasinäyttö)

7 Paina ohjainta.
Tuulilasinäytön kirkkautta voidaan
säätää myös mittariston valaistuksella, jos lähivalot on kytketty päälle.
Korkeuden säätäminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Head-up display" (tuulilasinäyttö)
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5 Height (korkeus)

 Märkä tie.

6 Käännä ohjainta, kunnes haluamasi korkeus on saavutettu.

 Epäsuotuisat valaistusolosuhteet.

7 Paina ohjainta.

Mikäli kuva on vääristynyt, anna
valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän
tai -korjaamon tai muun luotettavan
korjaamon tarkistaa oletusasetukset.

Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Tuulilasinäytön korkeus voidaan tallentaa myös muistitoiminnolla, katso
sivu 119.
Vaihtumisen säätäminen

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Displays" (näytöt)
4 "Head-up display" (tuulilasinäyttö)
5 "Rotation" (vaihtuminen)
6 Käännä ohjainta, kunnes haluamasi asetus tulee näkyviin.
7 Paina ohjainta.
Näytön näkyvyys
Tuulilasinäytön näkyvyyteen voivat
vaikuttaa seuraavat seikat:
 Istuimen asento.
 Tuulilasinäytön suojuksen päälle
asetetut esineet.
 Aurinkolasit, joissa on tietynlaisia
polarisointisuodattimia.

Tuulilasi on olennainen osa järjestelmää.
Tuulilasin muoto mahdollistaa terävän kuvan heijastamisen.
Tuulilasiin asennettu kalvo estää
päällekkäiset kuvat.
Jos erikoistuulilasi on vaihdettava,
suosittelemme, että vaihto suoritetaan valtuutetulla Toyota-jälleenmyyjällä tai -korjaamolla tai muussa
luotettavassa korjaamossa.
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Tuulilasinäytön näkymä voidaan
asettaa vaihtumaan.

Erikoistuulilasi
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Valot
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Yleiskatsaus
Katkaisin autossa

Symboli

Toiminta
Takasumuvalo.

Valot pois päältä.
Päiväajovalot.

Sivuvalot.
Automaattinen ajovalojen
ohjaus.
Mukautuvat valotoiminnot.
Lähivalot.

Mittariston valaistus.

Seisontavalo, oikea.

Seisontavalo, vasen.

Automaattinen ajovalojen
ohjaus
Valokatkaisinelementti sijaitsee
ohjauspyörän vieressä.

Toimintaperiaate
Ympäristön kirkkauden mukaan järjestelmä kytkee lähivalot päälle ja
pois päältä automaattisesti, esimerkiksi tunnelissa, hämärässä, vesitai lumisateessa.
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Yleistä

189

Sivuvalot

Ajovalot voivat myös syttyä, kun
aurinko on matalalla sinistä taivasta
vasten.
Jos lähivalot kytketään päälle
manuaalisesti, automaattinen ajovalojen ohjaus ei ole käytössä.

Yleistä
Sivuvalot voidaan kytkeä päälle
vain ajettaessa alhaisilla nopeuksilla.
Päälle kytkeminen

Kytkeminen päälle
Paina painiketta valokatkaisinyksikössä.

Mittariston merkkivalo syttyy, kun lähivalot kytketään päälle.

Järjestelmän rajoitukset
Automaattinen ajovalojen ohjaus ei
korvaa oman harkintasi käyttöä
valo-olosuhteiden arvioimiseksi.
Anturit eivät pysty tunnistamaan
esimerkiksi sumua tai sumeaa
säätä. Tällaisissa tilanteissa kytke
valo manuaalisesti päälle.

Sivuvalot, lähivalot ja
pysäköintivalo
Yleistä
Jos kuljettajan ovi avataan, kun ajovalmiustila on pois päältä, ulkoiset
valot sammuvat automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

3
Mittaristossa sijaitseva
merkkivalo syttyy.

Auto on valaistu ympäriinsä.
Älä jätä sivuvaloja päälle pitkäksi
aikaa, koska auton akun varaus voi
purkautua ja ajovalmiustilaa ei ehkä
enää voi kytkeä päälle.
Kytkeminen pois päältä
Paina valokatkaisinyksikön painiketta tai kytke
ajovalmiustila päälle.

Kun ajovalmiustila on kytketty
päälle, automaattinen ajovalojen
ohjaus on käytössä.
Lähivalot
Päälle kytkeminen
Paina painiketta valokatkaisinyksikössä.

HALLINTALAITTEET

Painikkeen LED-valo syttyy.

Paina painiketta valokatkaisinyksikössä.
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Lähivalot syttyvät, jos ajovalmiustila
kytketään päällä.
Mittaristossa sijaitseva
merkkivalo syttyy.

Jos haluat kytkeä lähivalot päälle
heti kun valmiustila on päällä, paina
painiketta uudelleen.
Kytkeminen pois päältä
Maakohtaisista spesifikaatioista
riippuen lähivalot voidaan kytkeä
pois päältä ajettaessa alhaisella
nopeudella.
Ympäröivistä olosuhteista riippuen
lähivaloja ei välttämättä pysty sammuttamaan.
Paina painiketta valokatkaisinyksikössä.

Seisontavalot

Sisääntulovalaistus
Yleistä
Varusteversiosta riippuen auton
ulkopuoliset valot voidaan säätää
erikseen.
Kytkeminen päälle / pois päältä
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Exterior lighting" (ulkopuoliset
valot)
4 Valitse haluamasi asetus:

Kun pysäköit autoa, on mahdollista
kytkeä seisontavalo auton toiselle
puolelle.
Painike

Sisääntulovalaistus ja
ajovalojen
saattovalotoiminto

Toiminta
Seisontavalo,
oikea päälle / pois
päältä.
Seisontavalo,
vasen päälle / pois
päältä.

Sammuta seisontavalot:
Paina valokatkaisinyksikön painiketta tai kytke
ajovalmiustila päälle.

 "Welcome lights" (sisääntulovalaistus)
Yksittäiset valotoiminnot kytkeytyvät
päälle rajoitetuksi ajaksi.

Ajovalojen
saattovalotoiminto
Yleistä
Jos kaukovalot kytketään päälle
sen jälkeen, kun ajovalmiustila on
kytketty pois päältä, lähivalot palavat tietyn ajan.
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Keston asettaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Exterior lighting" (ulkopuoliset
valot)
4 "Home lights" (kotivalot)
5 Valitse haluamasi asetus.

Päiväajovalot

Päiväajovalot syttyvät, kun ajovalmiustila kytketään päälle.
Kytkeminen päälle /
pois päältä
Joissakin maissa päiväajovalot
ovat pakollisia, jolloin niitä ei voi
kytkeä pois päältä.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Exterior lighting" (ulkopuoliset
valot)
4 "Daytime driving lights" (päiväajovalot)
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.

Muuttuva valonjako
Toimintaperiaate
Muuttuva valonjako mahdollistaa
entistä paremman ajoradan valaistuksen.
Yleistä
Valonjako sovitetaan automaattisesti nopeuteen.
Jos varusteisiin kuuluu navigointijärjestelmä, valonjako sovitetaan
automaattisesti navigointitietojen ja
nopeuden mukaan.
City-valaistus
Lähivalojen valaisema alue laajenee sivuilla.
Moottoritien valokeila
Lähivalojen valokeila laajenee.

Kaarrevalo
Jyrkissä kaarteissa, esimerkiksi
serpentiinimutkissa tai käännyttäessä pois ajoradalta, kaarrevalo
syttyy valaisemaan kaarteen sisäpuolta.
Kaarrevalo syttyy automaattisesti
ohjauskulman tai suuntavilkun käytön mukaan.
Kaarrevalo saattaa syttyä automaattisesti peruutettaessa, riippumatta ohjauskulmasta.
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Yleistä
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Automaattiset kaukovalot
Toimintaperiaate
Automaattiset kaukovalot tunnistavat muut tienkäyttäjät ajoissa ja
kaukovalot kytkeytyvät päälle / pois
päältä liikennetilanteen mukaan.

Kytkeminen päälle
1 Paina

-painiketta valokat-

kaisinyksikössä.
Painikkeen LED-valo syttyy.

2 Paina suuntavalovivun painiketta.

Yleistä
Automaattiset kaukovalot varmistavat, että kaukovalot kytkeytyvät
päälle, kun liikennetilanne sallii.
Kaukovalot eivät kytkeydy päälle
ajettaessa alhaisella nopeudella.
Järjestelmä reagoi vastaan tulevan
liikenteen valoihin ja edelläsi olevaan liikenteeseen, ja myös ympäristön valoisuuteen esimerkiksi
asuinalueilla.
Kaukovalot voidaan kytkeä päälle
ja pois päältä manuaalisesti milloin
tahansa.
Jos auto on varustettu häikäisemättömillä automaattisilla kaukovaloilla, kaukovalot eivät kytkeydy
pois päältä, kun vastaasi tulee ajoneuvoja tai edelläsi ajaa ajoneuvoja. Sen sijaan ne valokeilan
alueet, jotka muuten häikäisisivät
vastaan tulevaa liikennettä tai
edessäsi ajavaa liikennettä, rajataan pois. Tällöin sininen merkkivalo palaa edelleen.
Jos ajovaloja muunnetaan, katso
sivu 194, automaattiset kaukovalot
voivat toimia vain rajoitetusti.

Mittariston merkkivalo syttyy, kun lähivalot kytketään päälle.

Järjestelmä vaihtaa automaattisesti lähivalojen ja kaukovalojen
välillä.
Mittaristossa oleva sininen
merkkivalo syttyy, jos järjestelmä kytkee kaukovalot päälle.

Jos matka keskeytyy automaattisten kaukovalojen ollessa päälle kytkettyinä: kun matka jatkuu, automaattiset kaukovalot ovat edelleen
päälle kytkettyinä.
Automaattiset kaukovalot kytkeytyvät pois toiminnasta, jos kaukovalot
kytketään päälle ja pois päältä
manuaalisesti, katso sivu 154.
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Voit aktivoida automaattiset kaukovalot uudelleen painamalla painiketta suuntavalovivussa.
Kytkeminen pois päältä
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 Kapeissa mutkissa, jyrkissä
mäissä ja syvennyksissä, risteävässä liikenteessä tai jos
näkymä lähestyvistä autoista
moottoritiellä on estynyt.
 Huonosti valaistuissa kaupungeissa tai alueilla, joissa on erittäin heijastavia kylttejä.
 Jos taustapeilin edessä oleva
tuulilasin alue on peittynyt esimerkiksi kondenssin, lian tai tarrojen takia.

Järjestelmän rajoitukset
Automaattiset kaukovalot eivät voi
korvata kuljettajan omaa arviota
siitä, milloin kaukovaloja käytetään. Kytke siksi lähivalot manuaalisesti, jos tilanne sitä vaatii.
Seuraavissa tilanteissa järjestelmä
ei toimi tai sen toiminta on heikentynyt, jolloin sinun on ehkä puututtava tilanteeseen:
 Erittäin epäsuotuisissa sääolosuhteissa, kuten sumussa tai
rankkasateessa.
 Kun havaitaan huonosti valaistuja tienkäyttäjiä, kuten jalankulkijoita, pyöräilijöitä, ratsastajia tai
hevosvaunuja, ja kun junat tai
laivat ovat lähellä tietä tai kun
eläimet ylittävät tien.

Sumuvalot
Takasumuvalo
Toimintaa koskevat vaatimukset
Ennen kuin takasumuvalo sytytetään, lähivalot on kytkettävä päälle.
Kytkeminen päälle / pois päältä
Paina painiketta.

Mittariston keltainen merkkivalo syttyy, kun takasumuvalo kytketään päälle.

Jos automaattinen ajovalojen
ohjaus, katso sivu 188, on aktivoitu,
lähivalot syttyvät automaattisesti,
kun takasumuvalo sytytetään.

HALLINTALAITTEET

Paina suuntavalovivun painiketta.

3
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Vasemmanpuoleinen/
oikeanpuoleinen liikenne
Yleistä
Ajettaessa maissa, joissa ajetaan
vastakkaisella puolella verrattuna
autosi rekisteröintimaahan, sinun
on estettävä ajovaloja häikäisemästä vastaantulevaa liikennettä.

Mittariston valaistus
Toimintaa koskevat
vaatimukset
Kirkkautta voidaan säätää vain, kun
sivuvalot tai lähivalot ovat päälle
kytkettyinä.
Säätö

Ajovalojen puoleisuuden
vaihto

Kirkkautta voidaan säätää käyttämällä uritettua
pyörää.

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Exterior lighting" (ulkopuoliset
valot)
4 "Right-hand/left-hand traffic"
(oikean-/vasemmanpuoleinen
liikenne)

Sisävalo
Yleistä
Varustuksesta riippuen sisävaloa,
jalkatilan valoja ja ovien sisääntulovalaistusta ohjataan automaattisesti.

5 Valitse haluamasi asetus.
Yleiskatsaus
Järjestelmän rajoitukset
Automaattisen kaukovalon toiminta
on rajoitettu.
Adaptiivisten valotoimintojen käytettävyydessä saattaa olla rajoituksia.

Auton painikkeet

3-1. HALLINTALAITTEET
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Sisävalo

Lukuvalot

Sisävalon kytkeminen
päälle / pois päältä
Paina painiketta.

Lukuvalojen kytkeminen
päälle / pois pääkltä
Paina painiketta.

3

HALLINTALAITTEET

Kytkeminen pois päältä pysyvästi:
pidä painiketta painettuna noin 3
sekuntia.
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Turvallisuus
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset
varusteet sekä saatavilla olevat erikoisvarusteet. Siksi saatetaan kuvata
varusteita ja toimintoja, joita ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen
lisävarusteiden tai maakohtaisten määritysten vuoksi. Tämä koskee myös
turvallisuuteen liittyviä toimintoja ja järjestelmiä. Noudata asiaankuuluvia
lakeja ja määräyksiä, kun käytät toimintoja ja järjestelmiä.

Turvatyynyt


1
2
3
4
5

Lukuun ottamatta Koreaa

Polviturvatyyny
Etuturvatyyny, kuljettaja
Etuturvatyyny, etumatkustaja
Ikkunaturvatyyny
Sivuturvatyyny

3-1. HALLINTALAITTEET
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Koreaa varten

3

HALLINTALAITTEET

1
2
3
4
5

Polviturvatyyny
Etuturvatyyny, kuljettaja
Etuturvatyyny, etumatkustaja
Ikkunaturvatyyny
Sivuturvatyyny
Etuturvatyynyt

Etuturvatyynyt suojaavat kuljettajaa ja etumatkustajaa etutörmäyksessä, jossa turvavöiden suoja ei
yksinään riitä.
Sivuturvatyyny
Sivutörmäyksessä sivuturvatyynyt
suojaavat kehoa rintakehän, lantion
ja pään alueella.

Polviturvatyyny
Polviturvatyyny suojaa jalkoja törmäyksen sattuessa.
Ikkunaturvatyyny
Ikkunaturvatyyny tukee päätä sivutörmäyksen sattuessa.
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Suojaava vaikutus
Yleistä
Turvatyynyt eivät aktivoidu kaikissa kolareissa, esimerkiksi pienissä onnettomuuksissa.
Huomautuksia turvatyynyn optimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi
VAROITUS
Jos istuimen asento on väärä tai
alueella, johon turvatyyny laukeaa, on
esteitä, turvatyynyjärjestelmä ei pysty
tarjoamaan suunniteltua suojaa tai se
voi aiheuttaa lisävammoja laukeamisen yhteydessä. Tällöin on olemassa
loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman
vaara. Noudata seuraavia ohjeita
optimaalisen suojaavan vaikutuksen
saavuttamiseksi.

 Pidä etäisyyttä turvatyynyistä.
 Tartu aina ohjauspyörään
ohjauspyörän kehän päältä.
Aseta kätesi kello 3 ja kello 9
asentoon, jotta käsien tai käsivarsien loukkaantumisriski minimoidaan turvatyynyn laukeamisen yhteydessä.
 Varmista, että etuistuimen matkustaja istuu oikein, eli jalat jalkatilassa ja niin, ettei nojaa kojetaulua, vasten.
 Varmista, että auton matkustajat
pitävät päänsä poissa sivuturvatyynyistä.

 Älä aseta muita henkilöitä, lemmikkejä tai esineitä turvatyynyjen
ja matkustajien väliin.
 Pidä kojelauta ja tuulilasin alue
matkustajan puolella vapaina,
älä esimerkiksi kiinnitä kalvoja tai
suojia äläkä kiinnitä navigointilaitteiden tai matkapuhelinten
kiinnitystelineitä.
 Älä liimaa turvatyynyjen suojia
äläkä koskaan peitä tai muuta
niitä millään tavalla.
 Älä käytä etuturvatyynyn suojusta, etumatkustajan puolella,
lokerona.
 Älä asenna etuistuimille istuinten suojuksia, tyynyjä tai muita
esineitä, jos niitä ei ole erityisesti
suunniteltu käytettäväksi istuimilla, joissa on sisäänrakennetut sivuturvatyynyt.
 Älä ripusta vaatteita, kuten takkeja, selkänojien päälle.
 Älä muokkaa järjestelmän yksittäisiä osia tai sen johdotuksia
millään tavalla. Tämä pätee
myös ohjauspyörään, kojetauluun ja istuimiin.
 Älä pura turvatyynyjärjestelmää.
Vaikka kaikki nämä tiedot huomioitaisiin, ei onnettomuusolosuhteista
riippuen voida täysin sulkea pois
tiettyjä vammoja, jotka johtuvat
siitä, että autossa matkustava joutuu kosketuksiin turvatyynyn
kanssa.
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Turvatyynyn laukeamisesta johtuva melu voi aiheuttaa kuulon hetkellisen menetyksen henkilöille,
jotka ovat herkkiä melulle.
Turvatyynyjärjestelmän
toimintavalmius
Turvaohjeet
VAROITUS

VAROITUS
Väärin tehty työ voi aiheuttaa turvatyynyjärjestelmän vian, toimintahäiriön tai vahingossa tapahtuvan laukeamisen. Toimintahäiriön seurauksena turvatyynyjärjestelmä ei välttämättä laukea oikealla tavalla onnettomuudessa, vaikka onnettomuus olisi
riittävän vakava. Tällöin on olemassa
loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman
vaara. Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun
luotettavan korjaamon tutkia, korjata
tai poistaa ja hävittää turvatyynyjärjestelmä.

Näyttö mittaristossa
Kun ajovalmiustila kytketään
päälle, mittaristossa oleva
varoitusvalo syttyy hetkeksi
koko turvatyynyjärjestelmän
ja turvavyönkiristimien toimintavalmiuden osoittamiseksi.

Toimintahäiriö
 Varoitusvalo ei syty, kun
ajovalmiustila kytketään
päälle.
 Varoitusvalo palaa jatkuvasti.

Tarkistuta järjestelmä.
Kuljettajan ja etumatkustajan
turvatyynyjen voima
Voima, jolla kuljettajan ja matkustajan etuturvatyyny laukeaa, riippuu
kuljettajan ja etumatkustajan istuimen asennosta.
Jotta tämän toiminnon täsmällisyys
säilyy, kalibroi etuistuimet heti, kun
siitä ilmoittava viesti näkyy näytössä.
Etuistuinten kalibrointi
VAROITUS
Istuimia siirrettäessä on olemassa
puristumisvaara. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen
vaara. Ennen säätöä, varmista, että
alue jossa istuin liikkuu, on vapaa
esteistä.

Vastaava viesti näkyy ohjausnäytössä.
1 Paina katkaisina ja siirrä istuinta
eteenpäin, kunnes se pysähtyy.
2 Paina katkaisinta uudelleen
eteenpäin. Istuin liikkuu vielä hieman eteenpäin.
3 Säädä istuimen asento uudelleen.

3

HALLINTALAITTEET

Turvatyynyjärjestelmän yksittäiset
osat voivat olla kuumia turvatyynyn
laukeamisen jälkeen. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Älä
koske yksittäisiin osiin.
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Kalibrointi päättyy, kun ohjausnäytön viesti häviää.
Jos viesti näkyy edelleen, toista
kalibrointi.
Jos viesti ei vieläkään häviä uudelleenkalibroinnin jälkeen, tarkistuta
järjestelmä mahdollisimman pian.
SRS-etuturvatyyny /
SRS-polviturvatyyny
Turvatyynyjä ei ole suunniteltu käytettäviksi turvavöiden sijasta.
SRS-etuturvatyynyt ja SRS-polviturvatyynyt on suunniteltu täydentämään turvavöitä, ei käytettäviksi niiden sijasta vaan tehostamaan niiden suojaavaa vaikutusta turvalaitteina.
SRS on lyhenne sanoista Supplemental
Restraint System

Törmäyksen sattuessa turvavyöt
rajoittavat istuimissa olevien matkustajien liikettä, mutta jos törmäyksen vaikutus on erityisen vakava, on
vaara, että matkustajan pää ja rinta
osuvat ohjauspyörää, kojetaulua ja
tuulilasia vasten. Tällöin SRS-etuturvatyynyt ja SRS-polviturvatyynyt
laukeavat (täyttyvät), jolloin ne välittömästi muodostavat ilmatyynyn,
joka auttaa lieventämään matkustajiin kohdistuvia iskuja ja estää matkustajien päätä, rintakehää ja polvia
osumasta esimerkiksi ohjauspyörään.
SRS-etuturvatyynyt ja SRS-polviturvatyynyt laukeavat vain, kun havaitaan tietyn kynnysarvon ylittävä isku.

Vaikka törmäys olisi niin vakava,
että auton kori muuttaisi muotoaan, SRS-turvatyynyt eivät välttämättä laukea, jos auton korin törmäysrakenteet riittävästi lievittävät
törmäyksestä aiheutuvaa iskua.
Jos törmäysvoima ei aiheuta turvatyynyjen laukeamista, turvavyöt
suojaavat matkustajia.
Kun turvatyyny laukeaa, se täyttyy
lähes välittömästi, mikä saattaa
aiheuttaa matkustajassa vammoja,
tai laukeamisen aiheuttama voimakas melu voi aiheuttaa väliaikaisen
osittaisen kuulon menetyksen. Turvatyynyn ja sen läheisyydessä olevien osien ollessa äärimmäisen kuumia turvatyynyn laukeamisen jälkeen, niiden koskettaminen voi
aiheuttaa myös palovammoja.
Näistä syistä turvatyynyjen laukeaminen ei ole täysin riskitöntä. Tämän
riskin vähentämiseksi turvatyynyt on
suunniteltu siten, että ne laukeavat
ainoastaan silloin, kun on välttämätöntä pienentää törmäyksessä matkustajille kohdistuvaa iskua.
VAROITUS
Käytä turvavyötä oikein ja istu
oikeassa asennossa.
Jos istut niin, että pääsi on liian
lähellä ohjauspyörää, SRS-turvatyynyn laukeaminen saattaa kohdistaa
kehoosi erittäin kovan iskun. Istu kuljettajan istuimessa oikeassa asennossa ja pidä sopiva etäisyys ohjauspyörästä.
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VAROITUS
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VAROITUS
Älä kiinnitä mitään tai laita mitään esineitä nojaamaan vasten alueita, jotka
ovat lähellä SRS-turvatyynyjä.

3

Älä asenna tai kiinnitä mitään, esimerkiksi tarroja, sellaisille alueille
kuten ohjauspyörän keskiosan tai
SRS-polventurvatyynyjen läheisyyteen. Älä myöskään kiinnitä mitään
lisävarusteita, kuten ilmanraikastinta,
matkustajan puolen kojetauluun tai
aseta mitään lattialle istuimen eteen.
Jos näihin alueisiin kiinnitetään tai
jätetään jotain esineitä, ne saattavat
estää turvatyynyn laukeamisen tai
muuttua projektiileiksi, kun turvatyynyt laukeavat.

SRS-etuturvatyynyt ja SRSpolviturvatyynyt laukeavat, jos
Jos auto on osallisena etutörmäyksessä, joka ylittää kynnyksen, joka
vastaa törmäystä liikkumattomaan
tai muotoaan muuttamattomaan
betoniseinään

HALLINTALAITTEET

Älä aseta matkustajan istuinta liian
lähelle kojetaulua tai lepuuta jalkojasi
kojetaulussa, koska se voi aiheuttaa
vakavan vamman SRS-turvatyynyjen
laukeamisen yhteydessä. Istu matkustajan istuimessa oikeassa asennossa ja pidä sopiva etäisyys kojetaulusta.

202

3-1. HALLINTALAITTEET

Jos autoon kohdistuu kynnysarvon
ylittävä isku korkeintaan 30 asteen
kulmassa auton vasemmasta tai
oikeasta etukulmasta (A)

Jos auto putoaa syvään reikään tai
ojaan

Jos auto hyppää ja laskeutuu törmäten alustaan
SRS-etuturvatyynyt ja SRS-polviturvatyynyt saattavat laueta, jos
Jos autoon alustaan kohdistuu kynnysarvon ylittävä isku

SRS-etuturvatyynyjen ja SRSpolviturvatyynyjen laukeamisen
kynnysarvo nousee huomattavasti, jos
Jos auto törmää reunakiviin

Jos auto on osallisena etutörmäyksessä pysäköityyn autoon, jonka
massa on suunnilleen sama

3-1. HALLINTALAITTEET

Jos auto on osallisena alleajokolarissa kuorma-auton kanssa
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Jos auto joutuu osalliseksi vakavaan takapäähän kohdistuvaan
kolariin
3

Jos auto törmää esineeseen, joka
muuttaa muotoaan tai liikkuu helposti, kuten suojakaide

Jos auto on osallisena sivutörmäyksessä

Jos auto on osallisena onnettomuudessa, jossa se pyörähtää ympäri

HALLINTALAITTEET

Jos auto törmää voimapylvään tai
puun kanssa

204

3-1. HALLINTALAITTEET

 Jos SRS-turvatyynyjen varoitusvalo syttyy
SRS-sivuturvatyynyt ja SRSikkunaturvatyynyt
Turvatyynyjä ei ole suunniteltu käytettäviksi turvavöiden sijasta.
Jos auton etuosaan kohdistuu voimakas isku luisumisen aikana

Jos auton etuosaan kohdistuu voimakas isku sivukolarissa

SRS-etuturvatyynyt ja SRSpolviturvatyynyt eivät laukea, jos
 Jos toinen törmäys tapahtuu sen
jälkeen, kun SRS-etuturvatyynyt
tai SRS-polviturvatyynyt ovat
lauennet
 Jos auton etuosaan kohdistuu
vain pieni isku kolarissa

SRS-sivuturvatyynyt ja SRS-ikkunaturvatyynyt on suunniteltu laukeamaan ja suojaamaan matkustajien vartaloa ja päätä, jos auton
sivuun kohdistuu kova isku.
Sivukolarin sattuessa iskun puoleiset SRS-sivuturvatyynyt ja SRSikkunaturvatyynyt laukeavat (täyttyvät), jolloin ne välittömästi muodostavat ilmatyynyn, joka auttaa lieventämään matkustajiin kohdistuvia
iskuja ja estää heitä osumasta oviikkunaan, oveen jne. Kun turvatyyny laukeaa, se täyttyy lähes
välittömästi, mikä saattaa aiheuttaa matkustajassa vammoja, tai
laukeamisen aiheuttama voimakas
melu voi aiheuttaa väliaikaisen osittaisen kuulon menetyksen. Turvatyynyn ja sen läheisyydessä olevien
osien ollessa äärimmäisen kuumia
turvatyynyn laukeamisen jälkeen,
niiden koskettaminen voi aiheuttaa
myös palovammoja. Näistä syistä
turvatyynyjen laukeaminen ei ole
täysin riskitöntä. Tämän riskin
vähentämiseksi turvatyynyt on
suunniteltu siten, että ne laukeavat
ainoastaan silloin, kun on välttämätöntä pienentää törmäyksessä matkustajille kohdistuvaa iskua.
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Jos törmäysvoima ei aiheuta turvatyynyjen laukeamista, turvavyöt
suojaavat matkustajia.
VAROITUS
Älä asenna istuinsuojia, joita ei ole
suunniteltu käytettäväksi tässä
autossa, tai kiinnitä tyynyjä tai muita
lisävarustetta etuistuimille tai ripustaa
mitään etuistuimien selkänojiin. Älä
aseta esineitä etuistuinten sivuille.
Katso SRS-sivuturvatyynyjen asennuskohta 196.
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Jos SRS-sivuturvatyynyjen laukeamisalueelle kiinnitetään tai jätetään jotain,
turvatyynyn laukeaminen voi estyä tai
esine voi muuttua projektiiliksi, kun turvatyyny laukeaa, mikä saattaa johtaa
loukkaantumiseen. Jos matkustaja
nojaa tähän alueeseen, turvatyyny voi
iskeä ja vahingoittaa matkustajan
päätä tai käsivartta laukeamisen
yhteydessä.
Jos käytät mukinpidikkeitä, käytä
auton omia. Älä aseta mukinpidikkeisiin mitään muuta kuin sopivan kokoisia astioita. Älä laita kuumia juomia tai
lasiastioita mukinpidikkeisiin, sillä ne
voivat aiheuttaa palovammoja tai
muita vammoja kolarin tai äkillisen jarrutuksen yhteydessä.

VAROITUS

Jos auto on osallisena vakavassa
sivukolarissa

Älä nojaa ovea tai oven ikkunaa vasten.

Älä myöskään asenna mukinpidikettä
tai muita lisävarusteita SRS-sivuturvatyynyjen lähelle.

SRS-sivuturvatyynyt ja SRSikkunaturvatyynyt saattavat
laueta, jos
Jos auton alustaan kohdistuu voimakas isku, esimerkiksi ajettaessa
suuren esineen päältä tiellä

HALLINTALAITTEET

SRS-sivuturvatyynyt ja SRSikkunaturvatyynyt laukeavat, jos

3
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Jos auto on osallisena vinottaisesta
kulmasta kohdistuvassa kolarissa

Jos auton vanteeseen, renkaaseen
tai jousitukseen kohdistuu voimakas isku
SRS-sivuturvatyynyt ja SRS-ikkunaturvatyynyt eivät laukea, jos
 Jos toinen törmäys tapahtuu sen
jälkeen, kun SRS-sivuturvatyynyt
tai SRS-ikkunaturvatyynyt ovat
lauennet
 Jos auton sivuun kohdistuu vain
pieni isku kolarissa
SRS-etuturvatyynyjen ja SRSikkunaturvatyynyjen laukeamisen
kynnysarvo nousee huomattavasti, jos
Jos auto on osallisena sivutörmäyksessä, joka kohdistuu muulle
alueelle kuin ohjaamoon, (moottoritila, tavaratila jne.)

 Jos SRS-turvatyynyjen varoitusvalo syttyy
 Kun suurin osa törmäyksen alkuvoimasta kohdistuu vain oveen

Ei koske Australiaa ja
Uutta-Seelantia: Avainkatkaisin etumatkustajan
turvatyynyille
Toimintaperiaate
Jos etumatkustajan istuimella käytetään lasten turvalaitetta, etumatkustajan etu- ja sivuturvatyynyt voidaan kytkeä pois päältä matkustajan turvatyynyjen avainkatkaisimella.
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Yleistä
Etumatkustajan etu- ja sivuturvatyynyt voidaan kytkeä pois päältä ja
aktivoida uudelleen kauko-ohjaimeen integroidulla avaimella.
Yleiskatsaus
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3 Varmista, että avainkatkaisin on
OFF-asennossa kytkeäksesi turvatyynyt pois päältä.
Etumatkustajan turvatyynyt on poistettu käytöstä. Kuljettajan turvatyynyt ovat edelleen aktiivisia.
Jos lasten turvalaitetta ei ole enää
asennettuna etumatkustajan istuimella, aktivoi etumatkustajan turvatyynyt uudelleen niin, että ne laukeavat suunnitellulla tavalla onnettomuuden sattuessa.

Etumatkustajan turvatyynyjen avainkatkaisin sijaitsee kojetaulun sivussa.

Etumatkustajan turvatyynyjen kytkeminen
toimintaan

Etumatkustajan turvatyynyjen poistaminen
toiminnasta

1 Työnnä avain sisään ja paina
tarvittaessa sisäänpäin.
1 Työnnä avain sisään ja paina tarvittaessa sisäänpäin.
2 Kun avain on sisään painettuna,
käännä se OFF-asentoon niin
pitkälle kuin se menee. Kun
avain on ääriasennossa, poista
se.

2 Kun avain on sisään painettuna,
käännä se ON-asentoon niin pitkälle kuin se menee. Kun avain
on ääriasennossa, poista se.
3 Varmista, että avainkatkaisin on
ON-asennossa kytkeäksesi turvatyynyt päälle.

3
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Turvatyynyjen tila näytetään katon
verhoukseen sijoitetulla merkkivalolla, katso sivu 208.
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Etumatkustajan turvatyynyt ovat
taas toiminnassa ja ne voivat laueta
tarvittaessa.
Etumatkustajan
turvatyynyjen merkkivalo
Etumatkustajan turvatyynyjen
merkkivalo kattoverhouksessa
osoittaa etumatkustajan turvatyynyjen toimintatilan.
Kun ajovalmiustila on kytketty
päälle, valo syttyy hetkeksi ja osoittaa, onko turvatyynyt toiminnassa
vai kytketty pois toiminnasta.
Näyttö

Toiminta
Jos etumatkustajan turvatyynyt ovat toiminnassa,
merkkivalo palaa lyhyen
ajan ja sammuu sitten.

Jos etumatkustajan turvatyynyt ovat pois päältä,
merkkivalo palaa.

Aktiivinen jalankulkijoiden
suoja*
*:

Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
Aktiivinen jalankulkijoiden suojajärjestelmä nostaa konepellin, jos
auton etuosa törmää jalankulkijaan.
Havaitsemiseen käytetään puskurin
alapuolella olevia antureita.

Yleistä
Kun jalankulkijoiden suojajärjestelmä laukeaa, se muodostaa konepellin alle muotoaan muuttavan
tilan päähän kohdistuvan iskun
tilanteessa.
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä voi laueta vahingossa, jos
kosketetaan saranoiden ja konepellin
lukituksen osia. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen
vaara. Älä kosketa saranoiden ja
konepellin osia.

VAROITUS
Jalankulkijoiden suojajärjestelmän
muutostyöt voivat johtaa jalankulkijoiden suojajärjestelmän vikaantumiseen, toimintahäiriöön tai järjestelmän
laukeamiseen vahingossa. Tällöin on
olemassa loukkaantumisvaara ja jopa
kuoleman vaara. Älä tee muutoksia
jalankulkijoiden suojajärjestelmään,
sen yksittäisiin osiin tai johdotuksiin.
Älä pura järjestelmää.

VAROITUS
Väärin tehty työ voi aiheuttaa vian,
toimintahäiriön tai vahingossa tapahtuvan laukeamisen. Toimintahäiriön
seurauksena järjestelmä ei välttämättä laukea oikealla tavalla onnettomuudessa, vaikka onnettomuus olisi
riittävän vakava. Tällöin on olemassa
loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman
vaara. Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun
luotettavan korjaamon tutkia, korjata
tai poistaa ja hävittää järjestelmä.
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VAROITUS
Jos järjestelmä on lauennut tai vahingoittunut, sen toiminnot ovat rajoitetut tai ne eivät enää toimi ollenkaan.
Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman vaara.
Jos järjestelmä on lauennut tai vahingoittunut, anna valtuutetun Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun
luotettavan korjaamon tarkistaa ja
vaihtaa se.

HUOMAA

Järjestelmän rajoitukset
Aktiivinen jalankulkijoiden suojajärjestelmä laukeaa ainoastaan noin
30 km/h - 55 km/h nopeuksissa.
Turvallisuussyistä järjestelmä voi
myös laueta harvinaisissa tapauksissa, joissa törmäystä jalankulkijan
kanssa ei voida täysin sulkea pois,
esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

Toimintahäiriö
Autoviesti näytetään.
Järjestelmä on lauennut tai
se on viallinen.

Aja välittömästi maltillisella nopeudella valtuutetulle Toyota-jälleenmyyjälle tai -korjaamolle tai muulle
luotettavalle korjaamolle järjestelmän tarkistuttamiseksi ja korjauttamiseksi.

Toyota Supra Safety
-järjestelmä
Toimintaperiaate
Toyota Supra Safety -järjestelmä
mahdollistaa kuljettajan apujärjestelmien käytön keskitetysti.
Yleistä
Varustuksesta riippuen Toyota
Supra Safety koostuu yhdestä tai
useammasta järjestelmästä, joiden
avulla voidaan välttää törmäysriski.
 Pre-Collision-järjestelmä, katso
sivu 211.

 Törmäys esineiden, kuten jätelavan tai rajapylvään kanssa.

 Pre-Collision-järjestelmä (jalankulkijoita ja polkupyöriä varten),
katso sivu 216.

 Törmäys eläinten kanssa.

 Kaistavahti, katso sivu 221.

 Törmäys kiveen.

 Kuolleen kulman varoitin, katso
sivu 225.

 Ajaminen lumikinokseen.
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Konepellin avaaminen jalankulkijoiden suojajärjestelmän lauettua voi
johtaa konepellin tai jalankulkijoiden
suojajärjestelmän vaurioitumiseen.
On olemassa materiaalivahingon
vaara. Älä avaa konepeltiä, kun autoviesti on näkyvissä. Anna valtuutetun
Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon
tai muun luotettavan korjaamon tutkia
järjestelmä.
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Turvaohjeet
VAROITUS

Yleiskatsaus
Auton painikkeet

Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida näkyvyysolosuhteita ja liikennetilannetta
oikein. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne
sitä edellyttää.

VAROITUS
Näytöt ja varoitukset eivät vapauta
sinua henkilökohtaisesta vastuustasi.
Järjestelmän rajoitukset voivat merkitä sitä, että varoituksia tai järjestelmävasteita ei tule tai ne tulevat liian
myöhään, väärin tai perusteettomasti.
Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta
ja puutu aktiivisesti, jos tilanne sitä
edellyttää.

VAROITUS
Järjestelmän rajoitusten vuoksi yksittäiset toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, jos autoa vedetään käyntiin tai
hinataan pois Toyota Supra Safety
System -järjestelmien ollessa aktivoituna. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Kytke kaikki Toyota
Supra Safety -järjestelmät pois päältä
ennen auton vetämistä käyntiin tai
hinaamista pois.

Toyota Supra Safety
-järjestelmä

Kytkeminen päälle /
pois päältä
Jotkin Toyota Supra Safety -järjestelmät ovat automaattisesti toiminnassa jokaisen matkan alussa. Jotkin Toyota Supra Safety -järjestelmät kytkeytyvät toimintaan viimeisimmän asetuksen mukaan.
Painike

Tila
Merkkivalo palaa vihreänä: kaikki Toyota Supra
Safety -järjestelmät ovat
päälle kytkettyinä.
Merkkivalo palaa oranssina: jotkin Toyota Supra
Safety -järjestelmät ovat
pois päältä tai eivät ole
tällä hetkellä käytettävissä.
Merkkivalo ei pala: kaikki
Toyota Supra Safety
-järjestelmät on kytketty
pois päältä.
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Paina painiketta:

Toyota Supra Safety Systems
-valikko aukeaa.
Jos kaikki Toyota Supra Safety
-järjestelmät oli kytketty pois päältä,
kaikki järjestelmät kytkeytyvät nyt
päälle.

Paina painiketta useita kertoja. Asetus vaihtuu seuraavien välillä:

"ALL ON" (kaikki päällä): kaikki
Toyota Supra Safety -järjestelmät
ovat päälle kytkettyinä. Perusasetukset aktivoidaan alitoiminnoille,
esimerkiksi varoitusajan asetukset.
"Customise" (mukauta): Toyota
Supra Safety -järjestelmät kytketään päälle yksittäisten asetusten
mukaan. Joitakin Toyota Supra
Safety -järjestelmiä ei voi kytkeä
pois päältä erikseen.
Paina painiketta ja pidä sitä
painettuna:

Kaikki Toyota Supra Safety -järjestelmät kytkeytyvät pois päältä.

Pre-Collision-järjestelmä
Toimintaperiaate
Järjestelmä voi auttaa välttämään
onnettomuuksia. Jos onnettomuutta
ei voida välttää, järjestelmä auttaa
vähentämään törmäysnopeutta.
Järjestelmä varoittaa mahdollisesta
törmäysvaarasta ja jarruttaa automaattisesti tarpeen mukaan.
Yleistä
Järjestelmää ohjataan seuraavien
anturien avulla varusteista riippuen:
 Kamera taustapeilin alueella.
 Tutkatunnistin etupuskurissa.
Pre-Collision-järjestelmä on toimintavalmis, vaikka vakionopeussäädin
olisi pois päältä.
Kun siirrytään tarkoituksellisesti
lähemmäksi ajoneuvoa, etupään
törmäysvaroitus ja jarrutustoiminto
aktivoituivat myöhemmin, jotta vältetään järjestelmän toimiminen turhaan.
Alkaen noin 5 km/h nopeuksista järjestelmä antaa kaksivaiheisen varoituksen mahdollisesta törmäysriskistä autojen kanssa. Näiden varoitusten ajoitus voi vaihdella ajotilanteen mukaan.
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"Customise Settings" (mukauta asetuksia): varusteista riippuen Toyota
Supra Safety -järjestelmät voidaan
määrittää erikseen. Yksittäiset asetukset aktivoidaan ja tallennetaan
tällä hetkellä käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin. Heti kun jokin asetus
muutetaan valikossa, kaikki valikon
asetukset kytkeytyvät päälle.
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Turvaohjeet
VAROITUS

Yleiskatsaus
Auton painikkeet

Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida näkyvyysolosuhteita ja liikennetilannetta
oikein. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne
sitä edellyttää.

VAROITUS
Näytöt ja varoitukset eivät vapauta
sinua henkilökohtaisesta vastuustasi.
Järjestelmän rajoitukset voivat merkitä sitä, että varoituksia tai järjestelmävasteita ei tule tai ne tulevat liian
myöhään, väärin tai perusteettomasti.
Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta
ja puutu aktiivisesti, jos tilanne sitä
edellyttää.

Toyota Supra Safety
-järjestelmä

Kamera

VAROITUS
Järjestelmän rajoitusten vuoksi yksittäiset toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, jos autoa vedetään käyntiin tai
hinataan pois Toyota Supra Safety
System -järjestelmien ollessa aktivoituna. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Kytke kaikki Toyota
Supra Safety -järjestelmät pois päältä
ennen auton vetämistä käyntiin tai
hinaamista pois.

Kamera sijaitsee taustapeilin läheisyydessä. Pidä tuulilasi puhtaana ja
esteettömänä tällä alueella.
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Tutkatunnistimella
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Yksittäiset asetukset aktivoidaan ja
tallennetaan tällä hetkellä käytössä
olevaan kuljettajaprofiiliin. Heti kun
jokin asetus muutetaan valikossa,
kaikki valikon asetukset kytkeytyvät
päälle.
Paina painiketta useita kertoja.

Asetus vaihtuu seuraavien välillä:
Tutkatunnistin sijaitsee etupuskurin
alaosassa.
Pidä tutkatunnistin puhtaana ja
esteettömänä.

Automaattinen kytkeytyminen
päälle

"Customise" (mukauta): Toyota
Supra Safety -järjestelmät kytketään
päälle yksittäisten asetusten
mukaan.
Joitakin Toyota Supra Safety -järjestelmiä ei voi kytkeä pois päältä erikseen.

Järjestelmä aktivoituu automaattisesti jokaisen matkan alussa.
Kytkeminen päälle / pois päältä
käsin

Paina painiketta ja pidä sitä
painettuna.

Kaikki Toyota Supra Safety -järjestelmät kytkeytyvät pois päältä.
Painike

Paina painiketta.

Toyota Supra Safety Systems
-valikko aukeaa.
Jos kaikki Toyota Supra Safety -järjestelmät oli kytketty pois päältä, kaikki
järjestelmät kytkeytyvät nyt päälle.
"Customise Settings" (mukauta asetuksia): varusteista riippuen Toyota
Supra Safety -järjestelmät voidaan
määrittää erikseen.

Tila
Merkkivalo palaa vihreänä: kaikki Toyota Supra
Safety -järjestelmät ovat
päälle kytkettyinä.
Merkkivalo palaa oranssina: jotkin Toyota Supra
Safety -järjestelmät ovat
pois päältä tai eivät ole
tällä hetkellä käytettävissä.
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Kytkeminen päälle /
pois päältä

"ALL ON" (kaikki päällä): kaikki
Toyota Supra Safety -järjestelmät
ovat päälle kytkettyinä. Perusasetukset aktivoidaan alitoiminnoille.
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Painike

Tila
Merkkivalo ei pala: kaikki
Toyota Supra Safety -järjestelmät on kytketty pois
päältä.

Varoitusajan asettaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Toyota Supra Safety" (Toyota
Supra Safety -turvajärjestelmä)
4 "Front collision warning" (etutörmäysvaroitus)
5 Valitse haluamasi asetus:
 "Early" (aikaisin)
 "Medium" (keskivaiheilla)
 "Late" (myöhään): vain akuutit
varoitukset näytetään.
Valittu aika tallennetaan tällä hetkellä käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Varoitus jarrutustoiminnolla
Näyttö
Jos on olemassa törmäysvaara
havaitun ajoneuvon kanssa, mittaristossa ja tuulilasinäytössä (joissakin malleissa) näkyy varoitussymboli.

Symboli

Toimenpide
Symboli palaa punaisena:
ennakkovaroitus.
Jarruta ja lisää etäisyyttä.
Symboli vilkkuu punaisena ja äänimerkki kuuluu: akuutti varoitus.
Jarruta ja tee tarvittaessa
väistöliike.

Ennakkovaroitus
Ennakkovaroitus annetaan esimerkiksi, jos on olemassa törmäysvaara
tai etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on liian lyhyt.
Kuljettajan on puututtava tilanteeseen, jos ennakkovaroitus annetaan.
Akuutti varoitus jarrutustoiminnolla
Akuutti varoitus annetaan, jos auto
lähestyy toista kohdetta, jonka
nopeus on suuresti poikkeava ja jos
törmäysriski on välitön.
Kuljettajan on puututtava tilanteeseen, jos akuutti varoitus annetaan.
Ajotilanteesta ja auton varusteista
riippuen akuuttiin varoitukseen voi
liittyä lyhyt jarrusysäys.
Jos varoitusajan asetus on "Late"
(myöhään), sysäystä ei tapahdu.
Tarvittaessa järjestelmä voi myös
avustaa jarruttamalla automaattisesti, jos on olemassa törmäysvaara.
Akuutti varoitus voidaan laukaista
jopa ilman ennakkovaroitusta.
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Kuljettajan suorittama
jarruttaminen
Varoitus kehottaa kuljettajaa toimimaan aktiivisesti. Kun jarrua käytetään varoituksen aikana, käytetään
suurinta tarvittavaa jarruvoimaa. Jarrutusavustus vaatii, että jarrupoljinta
painetaan riittävän nopeasti ja jämerästi etukäteen.
Tarvittaessa järjestelmä voi myös
avustaa jarruttamalla automaattisesti, jos on olemassa törmäysvaara.

City-jarrutustoiminto: jarrujen väliintulo tapahtuu korkeintaan n. 85 km/h
nopeudessa.
Tutkatunnistimella: jarrujen väliintulo
tapahtuu korkeintaan n. 250 km/h
nopeudessa.
Yli noin 210 km/h nopeuksissa jarrujen väliintulo tapahtuu lyhyen
sysäyksen muodossa. Automaattista hidastusta ei ole.

Järjestelmän rajoitukset
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmän rajoituksista johtuen se
ei välttämättä reagoi lainkaan tai reagoi liian myöhään, väärin tai perusteettomasti. On olemassa vaara, että
tapahtuu onnettomuus tai omaisuusvahinko.
Huomioi järjestelmän rajoituksia koskevat tiedot ja puutu itse tarvittaessa
aktiivisesti tilanteeseen.

Ylempi nopeusraja
Yli noin 250 km/h nopeuksissa järjestelmä kytkeytyy tilapäisesti pois
toiminnasta. Heti kun nopeus laskee takaisin tämän arvon alle, järjestelmä reagoi uudelleen asetusten mukaisesti.
Havaintoalue

Jarrujen väliintulo voidaan keskeyttää joko painamalla kaasupoljinta tai
liikuttamalla aktiivisesti ohjauspyörää.
Kohteiden havaitseminen voi olla
rajoitettu. Ota huomioon havaitsemisalueen rajoitukset ja toiminnalliset
rajoitukset.

Järjestelmän havaintokyky on rajallinen.
Vain järjestelmän havaitsemat kohteet otetaan huomioon.
Tästä syystä järjestelmä ei välttämättä reagoi tai reagoi vasta viiveen jälkeen.
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Alhaisilla nopeuksilla auto voidaan
pysäyttää jarruttamalla.
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On mahdollista, että esimerkiksi
seuraavia kohteita ei havaita:
 Hitaasti liikkuva auto jota lähestytään suurella nopeudella.
 Autot, jotka yhtäkkiä leikkaavat
eteen tai jarruttavat voimakkaasti.
 Autot, joilla on epätavallinen
perän muotoilu.
 Edessä ajavat kaksipyöräiset
autot.
Toiminnalliset rajoitukset
Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa
järjestelmän toiminta saattaa olla
rajoitettu:
 Paksussa sumussa, märissä olosuhteissa tai lumessa.
 Jyrkissä mutkissa.
 Jos ajonvakautusjärjestelmiä on
rajoitettu tai kytketty pois toiminnasta, esimerkiksi VSC OFF.
 Jos kameran tai tuulilasin näkymä
taustapeilin edessä on likainen tai
peitetty.
 Jos kamera on ylikuumentunut
liian korkeiden lämpötilojen
vuoksi ja se on tilapäisesti poistettu käytöstä.
 Auton varusteista riippuen: virheellisen maalaustyön jälkeen.
 Ajoneuvon tutkatunnistimien
läheisyydessä olevan maalipinnan virheellisen korjauksen jälkeen.
 10 sekuntia moottorin käynnistämisen jälkeen käynnistyspainikkeella.

 Kameran kalibroinnin aikana välittömästi auton toimituksen jälkeen.
 Jos esiintyy jatkuvaa häikäisyä
johtuen vastavalosta, esimerkiksi
aurinko on matala taivaalla.
 Auton varusteista riippuen: jos
tutkatunnistimet ovat likaiset tai
peittyneenä.
 Auton varusteista riippuen: auton
tutkatunnistimien läheisyydessä
olevan maalipinnan virheellisen
korjauksen jälkeen.
Tutkasäteen alueella olevien esineiden, kuten tarrojen, kiinnittäminen
haittaa myös tutkatunnistimien toimintaa ja voi jopa aiheuttaa niiden
vioittumisen.
Varoitusten herkkyys
Mitä suurempi varoitusasetusten
herkkyys, esimerkiksi varoitusaika,
sitä enemmän varoituksia näytetään. Tämän seurauksena ennenaikaisia tai aiheettomia varoituksia ja
vasteita voi olla enemmän.

Pre-Collision-järjestelmä
(jalankulkijoita ja
polkupyöriä varten)
Toimintaperiaate
Järjestelmä voi auttaa välttämään
onnettomuuksia jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden kanssa. Jos onnettomuutta ei voida välttää, järjestelmä
auttaa vähentämään törmäysnopeutta.
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Järjestelmä varoittaa mahdollisesta törmäysvaarasta ajettaessa
kaupunkinopeuksilla ja jarruttaa
automaattisesti tarpeen mukaan.
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On olemassa törmäysvaara, jos
ihmisiä on keskialueella. Varoitus
annetaan ihmisistä laajennetulla
vyöhykkeellä ainoastaan, jos ne
liikkuvat keskivyöhykettä kohti.

Yleistä
Yli noin 5 km/h nopeuksissa järjestelmä varoittaa mahdollisesta törmäysriskistä jalankulkijoiden ja
pyöräilijöiden kanssa.
Jalankulkijat ja pyöräilijät huomioidaan, jos ne ovat järjestelmän
havaitsemisalueella.

 Kamera taustapeilin alueella.
 Tutkatunnistin etupuskurissa.
Havaintoalue

VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida näkyvyysolosuhteita ja liikennetilannetta
oikein. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne
sitä edellyttää.

VAROITUS
Näytöt ja varoitukset eivät vapauta
sinua henkilökohtaisesta vastuustasi.
Järjestelmän rajoitukset voivat merkitä sitä, että varoituksia tai järjestelmävasteita ei tule tai ne tulevat liian
myöhään, väärin tai perusteettomasti.
Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta
ja puutu aktiivisesti, jos tilanne sitä
edellyttää.

VAROITUS
Auton edessä oleva havaintoalue
koostuu kahdesta osasta:
 Keskivyöhyke, nuoli 1, suoraan
auton edessä.
 Laajennettu vyöhyke, nuolet 2,
keskialueen oikealla ja vasemmalla puolella.

Järjestelmän rajoitusten vuoksi yksittäiset toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, jos autoa vedetään käyntiin tai
hinataan pois Toyota Supra Safety
System -järjestelmien ollessa aktivoituna. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Kytke kaikki Toyota
Supra Safety -järjestelmät pois päältä
ennen auton vetämistä käyntiin tai
hinaamista pois.
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Järjestelmää ohjataan seuraavien
anturien avulla varusteista riippuen:

Turvaohjeet
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Yleiskatsaus

Tutkatunnistimella

Auton painikkeet

Tutkatunnistin sijaitsee etupuskurin
alaosassa.
Toyota Supra Safety
-järjestelmä

Kamera

Pidä tutkatunnistin puhtaana ja
esteettömänä.
Kytkeminen päälle /
pois päältä
Automaattinen kytkeytyminen
päälle
Järjestelmä aktivoituu automaattisesti jokaisen matkan alussa.
Kytkeminen päälle / pois päältä
käsin

Kamera sijaitsee taustapeilin läheisyydessä. Pidä tuulilasi puhtaana ja
esteettömänä tällä alueella.

Paina painiketta.

Toyota Supra Safety Systems
-valikko aukeaa.
Jos kaikki Toyota Supra Safety
-järjestelmät oli kytketty pois päältä,
kaikki järjestelmät kytkeytyvät nyt
päälle.
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"Customise Settings" (mukauta asetuksia): varusteista riippuen Toyota
Supra Safety -järjestelmät voidaan
määrittää erikseen. Yksittäiset asetukset aktivoidaan ja tallennetaan
tällä hetkellä käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin. Heti kun jokin asetus
muutetaan valikossa, kaikki valikon
asetukset kytkeytyvät päälle.
Paina painiketta useita kertoja.

Asetus vaihtuu seuraavien välillä:

"Customise" (mukauta): Toyota
Supra Safety -järjestelmät kytketään
päälle yksittäisten asetusten
mukaan.
Joitakin Toyota Supra Safety -järjestelmiä ei voi kytkeä pois päältä erikseen.
Paina painiketta ja pidä sitä
painettuna.

Kaikki Toyota Supra Safety -järjestelmät kytkeytyvät pois päältä.
Painike

Tila
Merkkivalo palaa vihreänä: kaikki Toyota Supra
Safety -järjestelmät ovat
päälle kytkettyinä.
Merkkivalo palaa oranssina: jotkin Toyota Supra
Safety -järjestelmät ovat
pois päältä tai eivät ole
tällä hetkellä käytettävissä.

Tila
Merkkivalo ei pala: kaikki
Toyota Supra Safety -järjestelmät on kytketty pois
päältä.

Varoitus jarrutustoiminnolla
Näyttö
Jos on olemassa törmäysvaara
havaitun jalankulkijan tai pyöräilijän kanssa, mittaristossa ja tuulilasinäytössä (joissakin malleissa)
näkyy varoitussymboli.
Näyttöön tulee punainen symboli ja varoitusääni kuuluu.
Vaihtoehtoisesti laitteesta
riippuen punainen varoituskolmio syttyy mittaristossa.

Puutu välittömästi tilanteeseen itse
jarruttamalla tai väistämällä.
Kuljettajan suorittama
jarruttaminen
Varoitus kehottaa kuljettajaa toimimaan aktiivisesti. Kun jarrua käytetään varoituksen aikana, käytetään
suurinta jarruvoimaa. Jarrutusvoiman avustus vaatii, että jarrupoljinta painetaan riittävän nopeasti ja
jämerästi etukäteen.
Lisäksi järjestelmä voi avustaa jarrutustoiminnassa, jos on olemassa
törmäysvaara.
Alhaisilla nopeuksilla auto voidaan
pysäyttää jarruttamalla.
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"ALL ON" (kaikki päällä): kaikki
Toyota Supra Safety -järjestelmät
ovat päälle kytkettyinä. Perusasetukset aktivoidaan alitoiminnoille.

Painike
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Jarrujen väliintulo voidaan keskeyttää joko painamalla kaasupoljinta
tai liikuttamalla aktiivisesti ohjauspyörää.
Kohteiden havaitseminen voi olla
rajoitettu. Ota huomioon havaitsemisalueen rajoitukset ja toiminnalliset rajoitukset.
Järjestelmän rajoitukset

 Jalankulkijat, jotka näkyvät vain
osittain.
 Jalankulkijat, joita ei havaita jalankulkijoiksi katselukulman tai ääriviivojen takia.
 Havaintoalueen ulkopuolella olevat jalankulkijat.
 Jalankulkijat, joiden pituus on
noin alle 80 cm.
Toiminnalliset rajoitukset

Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmän rajoituksista johtuen se
ei välttämättä reagoi lainkaan tai reagoi liian myöhään, väärin tai perusteettomasti. On olemassa vaara, että
tapahtuu onnettomuus tai omaisuusvahinko.
Huomioi järjestelmän rajoituksia koskevat tiedot ja puutu itse tarvittaessa
aktiivisesti tilanteeseen.

Ylempi nopeusraja
Järjestelmä reagoi jalankulkijoihin
ja pyöräilijöihin, jos oma nopeutesi
on alle noin 85 km/h.
Havaintoalue
Järjestelmän havaintokyky on rajallinen.
Tämän seurauksena järjestelmä ei
välttämättä pysty antamaan varoituksia tai voi antaa varoituksia myöhään.
On mahdollista, että esimerkiksi
seuraavia kohteita ei havaita:

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa
järjestelmän toiminta saattaa olla
rajoitettu:
 Paksussa sumussa, märissä olosuhteissa tai lumessa.
 Jyrkissä mutkissa.
 Jos ajonvakautusjärjestelmiä on
kytketty pois toiminnasta, esimerkiksi VSC OFF.
 Jos kameran tai tuulilasin näkymä
taustapeilin edessä on likainen tai
peitetty.
 Jos kamera on ylikuumentunut
liian korkeiden lämpötilojen
vuoksi ja se on tilapäisesti poistettu käytöstä.
 Varustusversiosta riippuen: jos
tutkatunnistimet ovat likaiset tai
peittyneenä.
 Auton varusteista riippuen: virheellisen maalaustyön jälkeen.
 10 sekuntia moottorin käynnistämisen jälkeen käynnistyspainikkeella.
 Kameran kalibroinnin aikana välittömästi auton toimituksen jälkeen.
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 Jos esiintyy jatkuvaa häikäisyä
johtuen vastavalosta, esimerkiksi
aurinko on matala taivaalla.
 Pimeässä.
Esimerkiksi tarrojen tai kalvojen kiinnittäminen tutkatunnistimien säteen
alueelle rajoittaa myös tutkatunnistimien toimintaa ja saattaa jopa
aiheuttaa niissä toimintahäiriön.

Kaistavahti*
*

: Joissakin malleissa

Kaistalta poikkeamisesta varoittava toiminto varoittaa, jos auto
poistuu tieltä tai kaistalta.
Yleistä
Tämä kameraan perustuva järjestelmä varoittaa, kun vähimmäisnopeus on saavutettu.
Vähimmäisnopeus on maakohtainen ja se näkyy Toyota Supra Safety
Systems -valikossa.
Varoitukset annetaan ohjauspyörän
värähtelyllä. Ohjauspyörän värähtelyn voimakkuutta voidaan säätää.
Järjestelmä ei anna varoitusta, jos
kuljettaja kytkee vilkun kyseiseen
suuntaan ennen kuin hän vaihtaa
pois ajokaistalta.

Varusteista riippuen, jos kaistamerkintä ylitetään nopeusalueella aina
250 km/h:iin asti, järjestelmä saattaa
puuttua paitsi värähtelemällä myös
lyhyellä aktiivisella ohjaustoiminnalla. Siten järjestelmä auttaa pitämään auton kaistalla.
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida tien
kulkua ja liikennetilannetta. Silloin on
olemassa onnettomuusvaara.
Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja
puutu aktiivisesti, jos tilanne sitä edellyttää. Jos järjestelmä varoittaa, älä
käännä ohjauspyörää turhan äkkinäisesti.

VAROITUS
Näytöt ja varoitukset eivät vapauta
sinua henkilökohtaisesta vastuustasi.
Järjestelmän rajoitukset voivat merkitä sitä, että varoituksia tai järjestelmävasteita ei tule tai ne tulevat liian
myöhään, väärin tai perusteettomasti.
Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta
ja puutu aktiivisesti, jos tilanne sitä
edellyttää.

Toimintaa koskevat
vaatimukset
Kameran on tunnistettava kaistamerkinnät, jotta kaistalta poikkeamisesta varoittava toiminto on toimintakykyinen.
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Toimintaperiaate
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Yleiskatsaus

Kytkeminen päälle /
pois päältä

Auton painikkeet
Automaattinen kytkeytyminen
päälle

Toyota Supra Safety
-järjestelmä

Kamera

Kaistalta poikkeamisesta varoittava
toiminto aktivoituu automaattisesti
matkan alussa, jos toiminto oli kytkettynä päälle viimeksi, kun moottori
sammutettiin.
Riippuen kansallisesta markkinaversiosta, järjestelmä aktivoituu automaattisesti jokaisen matkan alussa.
Perusasetuksena se on aktivoitu.
Kytkeminen päälle / pois päältä
käsin

Paina painiketta.

Kamera sijaitsee taustapeilin läheisyydessä. Pidä tuulilasi puhtaana ja
esteettömänä tällä alueella.

Toyota Supra Safety Systems
-valikko aukeaa.
Jos kaikki Toyota Supra Safety
-järjestelmät oli kytketty pois päältä,
kaikki järjestelmät kytkeytyvät nyt
päälle.
"Customise Settings" (mukauta asetuksia): varusteista riippuen Toyota
Supra Safety -järjestelmät voidaan
määrittää erikseen. Yksittäiset asetukset aktivoidaan ja tallennetaan
tällä hetkellä käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin. Heti kun jokin asetus
muutetaan valikossa, kaikki valikon
asetukset kytkeytyvät päälle.
Paina painiketta useita kertoja.

Asetus vaihtuu seuraavien välillä:
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"ALL ON" (kaikki päällä): kaikki
Toyota Supra Safety -järjestelmät
ovat päälle kytkettyinä. Perusasetukset aktivoidaan alitoiminnoille.

4 "Lane departure warning" (kaistalta poikkeamisesta varoittava
toiminto)

"Customise" (mukauta): Toyota Supra
Safety -järjestelmät kytketään päälle
yksittäisten asetusten mukaan.

 "Early" (aikaisin): järjestelmä
antaa varoituksen varhaisessa
vaiheessa aina, kun vaarallinen
tilanne havaitaan.

Joitakin Toyota Supra Safety -järjestelmiä ei voi kytkeä pois päältä erikseen.
Paina painiketta ja pidä sitä
painettuna.

Painike

Tila
Merkkivalo palaa vihreänä: kaikki Toyota Supra
Safety -järjestelmät ovat
päälle kytkettyinä.
Merkkivalo palaa oranssina: jotkin Toyota Supra
Safety -järjestelmät ovat
pois päältä tai eivät ole
tällä hetkellä käytettävissä.
Merkkivalo ei pala: kaikki
Toyota Supra Safety
-järjestelmät on kytketty
pois päältä.

Varoitusajan asettaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Toyota Supra Safety" (Toyota
Supra Safety -turvajärjestelmä)

 "Medium" (keskitaso): järjestelmä täyttää standardoidut turvallisuusvaatimukset.
 "Reduced" (alennettu): tilanteesta riippuen jotkin varoitukset
estetään, esimerkiksi ilman suuntamerkkiä tapahtuvien ohitusten
aikana tai kun mutkissa tarkoituksella ylitetään kaistaviivat.
 "Off" (pois päältä): varoituksia ei
anneta.
Valittu asetus tallennetaan tällä hetkellä käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Ohjauspyörän värähtelyn
voimakkuuden säätäminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Steering wheel vibration"
(ohjauspyörän värähtely)
4 Valitse haluamasi asetus.
Asetus hyväksytään kaikille Toyota
Supra Safety Systems -järjestelmille ja tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
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Kaikki Toyota Supra Safety -järjestelmät kytkeytyvät pois päältä.

5 Valitse haluamasi asetus:
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Ohjauksen avustustoiminnon
kytkeminen päälle / pois päältä
Ohjauksen avustustoiminto voidaan
kytkeä päälle ja pois päältä erikseen
kuolleen kulman varoittimelle sekä
kaistalta poikkeamisesta varoittavalle toiminnolle.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Toyota Supra Safety" (Toyota
Supra Safety -turvajärjestelmä)
4 "Steering intervention" (ohjauksen avustustoiminto)
Valittu asetus tallennetaan tällä hetkellä käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Näyttö mittaristossa
Symboli palaa vihreänä:
vähintään yhdellä auton puolella on havaittu kaistamerkintä ja varoitukset voidaan
antaa.

Varoitustoiminto
Poistuttaessa kaistalta
Jos auto poistuu kaistalta ja kaistamerkintä havaitaan, ohjauspyörä
värähtelee ohjauspyörän värähtelyasetuksen mukaisesti.
Jos suuntavilkku kytketään päälle
kyseiseen suuntaan ennen kaistojen
vaihtamista, varoitusta ei anneta.

Ohjauksen avustustoiminto
Varusteista riippuen, jos kaistamerkintä ylitetään nopeusalueella aina
210 km/h:iin asti, järjestelmä saattaa
puuttua paitsi värähtelemällä myös
lyhyellä aktiivisella ohjaustoiminnalla. Ohjauksen avustustoiminto
auttaa pitämään auton kaistalla.
Ohjausavustuksen voi tuntea
ohjauspyörässä, ja toiminto voidaan
ohittaa manuaalisesti milloin
tahansa. Aktiivisen ohjauksen
värähtelytoiminnan ollessa toiminnassa näyttö vilkkuu mittaristossa.
Varoitussignaali
Varusteista riippuen, jos järjestelmä
suorittaa aktiivisen avustustoiminnon
useita kertoja 3 minuutin kuluessa
ilman, että kuljettaja koskettaa
ohjauspyörää, äänivaroitus kuuluu.
Toisen ohjauksen avustustoiminnan
yhteydessä kuuluu lyhyt varoitussignaali. Kolmannesta ohjauksen avustustoiminnasta lähtien alkaa kuulua
pidempi varoitussignaali.
Myös autoviesti näytetään.
Varoitussignaali ja autoviesti kertovat kuljettajalle, että on kiinnittävä
enemmän huomiota kaistaan.
Varoituksen peruuttaminen
Varoitus peruuntuu esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
 Automaattisesti muutaman
sekunnin kuluttua.
 Palatessasi oikealle kaistalle.
 Jos auto jarruttaa voimakkaasti.
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 Näytettäessä suuntamerkkiä.
 Jos ajonvakautusjärjestelmä
(VSC) kytkeytyy toimintaan.
Järjestelmän rajoitukset
Turvaohjeet
VAROITUS

 Jos esiintyy jatkuvaa häikäisyä
johtuen vastavalosta, esimerkiksi
aurinko on matala taivaalla.
 Jos kameran tai tuulilasin näkymä
taustapeilin edessä on likainen tai
peitetty.
 Jos kamera on ylikuumentunut
liian korkeiden lämpötilojen vuoksi
ja se on tilapäisesti poistettu käytöstä.
 10 sekuntia moottorin käynnistämisen jälkeen käynnistyspainikkeella.
 Kameran kalibroinnin aikana välittömästi auton toimituksen jälkeen.
Autoviesti saatetan näyttää, jos toimintaa on rajoitettu.

Toiminnalliset rajoitukset
Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa
järjestelmän toiminta saattaa olla
rajoitettu:
 Paksussa sumussa, märissä olosuhteissa tai lumessa.
 Jos kaistamerkinnät puuttuvat,
ovat kuluneet, huonosti näkyvät,
yhdistyvät/erkanevat tai ovat epäselviä; esimerkiksi alueilla, joilla on
tietöitä.
 Jos kaistamerkinnät ovat lumen,
jään, lian tai veden peitossa.
 Jyrkissä mutkissa tai kapeilla teillä.
 Jos kaistamerkinnät eivät ole valkoisia.
 Jos kaistamerkinnät ovat esineiden peittämät.
 Jos auto on liian lähellä edessä
olevaa ajoneuvoa.

Kuolleen kulman varoitin*
*:

Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
Kuolleen kulman varoitin havaitsee
ajoneuvot kuollessa kulmassa tai
jos ajoneuvoja lähestyy takaa viereisellä kaistalla. Näissä tilanteissa
annetaan eritasoisia varoituksia.
Yleistä
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Järjestelmän rajoituksista johtuen se
ei välttämättä reagoi lainkaan tai reagoi liian myöhään, väärin tai perusteettomasti. On olemassa vaara, että
tapahtuu onnettomuus tai omaisuusvahinko.
Huomioi järjestelmän rajoituksia koskevat tiedot ja puutu itse tarvittaessa
aktiivisesti tilanteeseen.
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Vähimmäisnopeudesta lähtien kaksi
takapuskurissa olevaa tutkatunnistinta valvoo auton takana ja vieressä
olevaa aluetta.
Vähimmäisnopeus on maakohtainen ja se näkyy Toyota Supra Safety
Systems -valikossa.
Järjestelmä osoittaa, milloin ajoneuvoja on sokeassa kulmassa, nuoli 1,
tai lähestyy takaa viereisellä kaistalla, nuoli 2.
Ulkopeilin valo syttyy himmeällä
tasolla.
Ennen kaistojen vaihtamista suuntavilkun ollessa päälle kytkettynä järjestelmä antaa varoituksen edellä
mainituissa tilanteissa.

VAROITUS
Näytöt ja varoitukset eivät vapauta
sinua henkilökohtaisesta vastuustasi.
Järjestelmän rajoitukset voivat merkitä sitä, että varoituksia tai järjestelmävasteita ei tule tai ne tulevat liian
myöhään, väärin tai perusteettomasti.
Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta
ja puutu aktiivisesti, jos tilanne sitä
edellyttää.

Yleiskatsaus
Auton painikkeet

Ulkopeilin valo vilkkuu ja ohjauspyörä värisee.
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida näkyvyysolosuhteita ja liikennetilannetta
oikein. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne
sitä edellyttää.

Toyota Supra Safety
-järjestelmä

Tutkatunnistimet
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Tutkatunnistimet sijaitsevat takapuskurissa.
Pidä puskurit puhtaina ja esteettöminä tutkatunnistimien alueella.
Kytkeminen päälle /
pois päältä
Automaattinen kytkeytyminen
päälle
Kuolleen kulman varoitin aktivoituu
automaattisesti matkan alussa, jos
toiminto oli kytkettynä päälle viimeksi, kun moottori sammutettiin.

Asetus vaihtuu seuraavien välillä:
"ALL ON" (kaikki päällä): kaikki
Toyota Supra Safety -järjestelmät
ovat päälle kytkettyinä. Perusasetukset aktivoidaan alitoiminnoille.
"Customise" (mukauta): Toyota
Supra Safety -järjestelmät kytketään
päälle yksittäisten asetusten
mukaan.
Joitakin Toyota Supra Safety -järjestelmiä ei voi kytkeä pois päältä erikseen.
Paina painiketta ja pidä sitä
painettuna.

Kaikki Toyota Supra Safety -järjestelmät kytkeytyvät pois päältä.
Painike

Paina painiketta.

Toyota Supra Safety Systems
-valikko aukeaa.
Jos kaikki Toyota Supra Safety -järjestelmät oli kytketty pois päältä,
kaikki järjestelmät kytkeytyvät nyt
päälle.
"Customise Settings" (mukauta asetuksia): varusteista riippuen Toyota
Supra Safety -järjestelmät voidaan
määrittää erikseen. Yksittäiset asetukset aktivoidaan ja tallennetaan
tällä hetkellä käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin. Heti kun jokin asetus
muutetaan valikossa, kaikki valikon
asetukset kytkeytyvät päälle.
Paina painiketta useita kertoja.

Tila
Merkkivalo palaa vihreänä: kaikki Toyota Supra
Safety -järjestelmät ovat
päälle kytkettyinä.
Merkkivalo palaa oranssina: jotkin Toyota Supra
Safety -järjestelmät ovat
pois päältä tai eivät ole
tällä hetkellä käytettävissä.
Merkkivalo ei pala: kaikki
Toyota Supra Safety -järjestelmät on kytketty pois
päältä.

Varoitusajan asettaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
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Kytkeminen päälle / pois päältä
käsin
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3 "Toyota Supra Safety" (Toyota
Supra Safety -turvajärjestelmä)
4 "Blind spot monitor" (kuolleen
kulman varoitin)
5 Valitse haluamasi asetus.
"Off" (pois päältä): tätä asetusta varten
ei anneta varoitusta.

Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Ohjauspyörän värähtelyn
voimakkuuden säätäminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Steering wheel vibration"
(ohjauspyörän värähtely)
4 Valitse haluamasi asetus.
Asetus hyväksytään kaikille Toyota
Supra Safety Systems -järjestelmille ja tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Varoitustoiminto
Ulkopeilin valo

Ennakkovaroitus
Ulkopeilien himmennetty valo ilmaisee, että autoja on kuollessa kulmassa tai niitä lähestyy takaa.
Akuutti varoitus
Jos suuntavilkku kytketään päälle,
kun ajoneuvo on kriittisellä alueella,
ohjauspyörä värisee lyhyesti ja
ulkopeilin valo vilkkuu.
Varoitus lakkaa, kun suuntavilkku
kytketään pois päältä tai toinen ajoneuvo on poistunut kriittiseltä
alueelta.
Valon vilkkuminen
Vilkkuva valo avattaessa auton lukitus osoittaa järjestelmän suorittavan itsetestausta.
Järjestelmän rajoitukset
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmän rajoituksista johtuen se
ei välttämättä reagoi lainkaan tai reagoi liian myöhään, väärin tai perusteettomasti. On olemassa vaara, että
tapahtuu onnettomuus tai omaisuusvahinko.
Huomioi järjestelmän rajoituksia koskevat tiedot ja puutu itse tarvittaessa
aktiivisesti tilanteeseen.
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Ylempi nopeusraja
Yli noin 250 km/h nopeuksissa järjestelmä kytkeytyy tilapäisesti pois
toiminnasta.
Alle noin 250 km/h nopeuksissa järjestelmä reagoi taas asetusten
mukaisesti.
Toiminnalliset rajoitukset
Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa
järjestelmän toiminta saattaa olla
rajoitettu:

Varoitusnäytöt
Riippuen varoitusten, esimerkiksi
varoitusajan, valitusta asetuksesta
on mahdollista, että lisää varoituksia
näytetään. Tämän seurauksena voi
esiintyä enemmän ennenaikaisia
varoituksia kriittisistä tilanteista.

Takatörmäyksen estäminen
Toimintaperiaate
Järjestelmä reagoi takaa lähestyviin
autoihin.
Yleistä

 Paksussa sumussa, märissä olosuhteissa tai lumessa.
 Jyrkissä mutkissa tai kapeilla
teillä.
 Jos puskuri on likainen, jäätynyt
tai peitetty esimerkiksi tarroilla.
 Auton maalipinnan virheellisen
käsittelyn jälkeen.
 Jos ulkonevaa kuormaa kuljetetaan.
Esimerkiksi tarrojen tai kalvojen kiinnittäminen tutkatunnistimien säteen
alueelle rajoittaa myös tutkatunnistimien toimintaa ja saattaa jopa
aiheuttaa niissä toimintahäiriön.
Autoviesti näytetään, jos toimintaa
on rajoitettu.

Kaksi tutkatunnistinta takapuskurissa valvoo auton takana olevaa
aluetta.
Jos ajoneuvo lähestyy takaapäin tietyllä nopeudella, järjestelmä reagoi
seuraavasti:
 Hätävilkut kytkeytyvät päälle
varoittamaan takana olevaa liikennettä, jos on takatörmäyksen
vaara.
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 Jos lähestyvän ajoneuvon
nopeus on huomattavasti suurempi kuin kuljettajan oma
nopeus.
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Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida näkyvyysolosuhteita ja liikennetilannetta
oikein. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne
sitä edellyttää.

VAROITUS
Näytöt ja varoitukset eivät vapauta
sinua henkilökohtaisesta vastuustasi.
Järjestelmän rajoitukset voivat merkitä
sitä, että varoituksia tai järjestelmävasteita ei tule tai ne tulevat liian myöhään, väärin tai perusteettomasti. Silloin on olemassa onnettomuusvaara.
Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja
puutu aktiivisesti, jos tilanne sitä edellyttää.

Yleiskatsaus
Tutkatunnistimet

Kytkeminen päälle / pois päältä
Järjestelmä aktivoituu automaattisesti jokaisen matkan alussa.
Järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta seuraavissa tilanteissa:
 Peruutettaessa.
Järjestelmän rajoitukset
Seuraavissa tilanteissa järjestelmän
toiminta saattaa olla rajoitettu:
 Jos lähestyvän ajoneuvon nopeus
on huomattavasti suurempi kuin
kuljettajan oma nopeus.
 Jos lähestyvä ajoneuvo kulkee
hitaasti.
 Paksussa sumussa, märissä olosuhteissa tai lumessa.
 Jyrkissä mutkissa tai kapeilla teillä.
 Jos puskuri on likainen, jäätynyt tai
peitetty esimerkiksi tarroilla.
 Jos tunnistimien näkökenttä on
estynyt esim. autotallin seinien,
pensasaitojen tai lumikinosten
vuoksi.
 Jos ulkonevaa kuormaa kuljetetaan.

Hätäjarruvalot
Toimintaperiaate
Tutkatunnistimet sijaitsevat takapuskurissa.
Pidä puskurit puhtaina ja esteettöminä tutkatunnistimien alueella.

Jarruvalot vilkkuvat auton takana
olevan liikenteen varoittamiseksi
siitä, että suoritat hätäjarrutuksen.
Tämä voi vähentää takatörmäyksen
riskiä.
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Yleistä
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Raskaampi jarrutus
Tietyissä tilanteissa auto on pysäytettävä nopeammin kuin mitä automaattijarrutuksella on mahdollista.
Jarruta tällöin nopeasti ja lujasti.
Lyhyen aikaa jarrutuspaine on korkeampi kuin automaattisella jarrutustoiminnolla saavutettava paine.
Tämä toiminto keskeyttää automaattisen jarrutuksen.

 Normaali jarrutus: jarruvalot syttyvät.
 Raskas jarrutus: jarruvalot vilkkuvat.

Hätävilkkujen sammuttaminen:
 Kiihdytä.
 Paina hätävilkkujen painiketta.

Itsenäinen hätäjarrutus
Toimintaperiaate
Järjestelmä voi pysäyttää auton
automaattisesti tietyissä onnettomuustilanteissa ilman kuljettajan
osallistumista. Tällöin voidaan pienentää uusien törmäysten riskiä ja
niiden seurauksia.
Pysähdyksen aikana
Kun auto on pysähtynyt, jarrut
vapautetaan automaattisesti.

Tietyissä tilanteissa voi olla tarpeen
peruuttaa automaattinen jarrutus
esimerkiksi väistöliikkeessä.
Peruuta automaattinen jarrutus:
 Painamalla jarrupoljinta.
 Painamalla kaasupoljinta.

Kuljettajan vireystilan
tarkkailujärjestelmä
Toimintaperiaate
Järjestelmä voi havaita kuljettajan
valppauden heikkenemisen tai
väsymyksen alkamisen pitkillä yksitoikkoisilla matkoilla, esimerkiksi
moottoriteillä. Tällöin on suositeltavaa ottaa tauko.
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Hieman ennen auton pysähtymistä
hätävilkut syttyvät.

Automaattisen jarrutuksen
peruuttaminen
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Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida fyysistä kuntoasi oikein. Tarkkaavaisuuden heikkenemistä tai väsymyksen
lisääntymistä ei ehkä havaita tai sitä ei
ehkä havaita ajoissa. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Varmista,
että kuljettaja on levännyt ja tarkkaavainen. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin.

Toiminta

Suositukset tauon pitämisestä voidaan kytkeä päälle tai pois päältä
sekä säätää Toyota Supra Command -toiminnon kautta.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Driver Attention Control" (kuljettajan vireystilan tarkkailujärjestelmä)
4 Valitse haluamasi asetus:

Järjestelmä kytkeytyy päälle aina,
kun ajovalmiustila kytketään päälle.

 "Off" (pois päältä): taukosuositusta ei anneta.

Matkan aloittamisen jälkeen järjestelmä seuraa kuljettajaa niin, että se
havaitsee, jos tarkkaavaisuus heikkenee ja väsymys lisääntyy.

 "Standard" (vakio): taukosuositus
annetaan määritetyn arvon
mukaan.

Tässä prosessissa huomioidaan
seuraavat kriteerit:
 Henkilökohtainen ajotapa, esimerkiksi ohjaaminen.
 Ajo-olosuhteet, esimerkiksi vuorokaudenaika, matkan kesto.
Järjestelmä on aktiivinen alkaen
noin 70 km/h:stä ja se voi myös
näyttää suosituksen tauon pitämisestä.
Suositus tauon pitämisestä

 "Sensitive" (herkkä): taukosuositus annetaan aikaisemmin.
Näyttö
Jos kuljettaja osoittaa merkkejä
heikkenevästä tarkkaavaisuudesta
tai väsymyksestä, ohjausnäytössä
näkyy viesti, jossa suositellaan taukoa.
Seuraavat asetukset voidaan valita
näytön ollessa esillä:
 "Do not ask again" (älä kysy
uudestaan)
 "Places to stop" (pysähdyspaikat)

Säätö
Kuljettajan vireystilan tarkkailujärjestelmä aktivoituu automaattisesti joka
kerta, kun ajovalmiustila kytketään
päälle ja voi siten näyttää suosituksia tauon pitämisestä.

 "Remind me later" (muistuta myöhemmin)
Taukosuositus toistetaan 20 minuutin
kuluttua.
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Tauon jälkeen toista taukosuositusta
ei voida näyttää ennen kuin aikaisintaan noin 45 minuutin kuluttua.
Järjestelmän rajoitukset
Järjestelmän toiminta voi olla rajallinen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, jolloin voidaan antaa väärä
varoitus tai varoitus saattaa jäädä
antamatta:
 Jos kellonaika on asetettu väärin.
 Jos auton nopeus on enimmäkseen alle 70 km/h.

 Aktiivisissa ajo-olosuhteissa, esimerkiksi jos usein vaihdetaan
kaistaa.
 Huonoissa tieolosuhteissa.
 Voimakkaissa sivutuulissa.
Järjestelmä nollautuu noin 45
minuuttia auton pysäyttämisen jälkeen, esimerkiksi pidettäessä taukoa pitkän moottoritiematkan
aikana.

Ajonvakautusjärjestelmät
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Lukkiutumaton
jarrujärjestelmä ABS
ABS estää pyörien lukkiutumisen,
kun jarrupoljinta painetaan.
Ohjauksen hallinta säilyy jopa silloin, kun jarrutetaan täydellä voimalla, mikä parantaa aktiivista liikenneturvallisuutta.
ABS on valmis toimimaan aina, kun
moottori käynnistetään.
Tilanteet, joissa ABS ei voi toimia
riittävän tehokkaasti:
 Jos ajetaan kaarteeseen liian
suurella nopeudella
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 Jos ajetaan urheilullisella ajotavalla, esimerkiksi kiihdytetään
voimakkaasti tai ajetaan kovaa
kaarteissa.
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Mäkilähtöavustin
Toimintaperiaate
Järjestelmä avustaa lähdettäessä
liikkeelle ylämäessä.
Ajamaan lähteminen
Tässä tapauksessa, vaikka ABS toimii,
se ei voi toimia riittävän tehokkaasti
mahdollisen vaarallisen tilanteen välttämiseksi. Kuljettaja on yksin vastuussa
ajoympäristön havainnoinnista ja turvallisesta ajonopeudesta.

Hätäjarrutustehostin
Kun jarrupoljinta painetaan
nopeasti, järjestelmä käyttää automaattisesti suurinta jarrutusvoimaa.
Tällöin jarrutusmatka pidetään
mahdollisimman lyhyenä täyden
jarrutuksen tilanteessa. Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS)
edut voidaan myös hyödyntää täysimääräisesti.
Jarrupaineen tulisi säilyä täyden
jarrutuksen keston ajan.

Mukautuva
hätäjarrutehostin
Yhteistoiminnassa mukautuvan
vakionopeussäätimen kanssa tämä
järjestelmä varmistaa, että jarrut
reagoivat entistä nopeammin jarrutettaessa kriittisissä tilanteissa.

1 Pidä auto paikallaan painamalla
jarrupoljinta.
2 Vapauta jarrupoljin ja aja viipymättä pois.
Autoa pidetään paikallaan noin 2
sekuntia jarrupolkimen vapauttamisen jälkeen.
Auton kuormituksesta riippuen auto
voi vieriä hieman taaksepäin.

Ajonvakautusjärjestelmä
VSC
Toimintaperiaate
Järjestelmä vähentää moottorin
tehoa ja käyttää jarruja yksittäisillä
pyörillä ja auttaa siten fyysisten voimien asettamissa rajoissa pitämään auton turvallisesti tiellä.
Yleistä
VSC havaitsee seuraavat epävakaat ajo-olosuhteet, esimerkiksi:
 Vetovoiman katoamisen takapyörissä, mikä voi johtaa yliohjaukseen.
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 Etupyörien pidon menetyksen,
mikä voi johtaa aliohjaukseen.
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida liikennetilanne oikein. Järjestelmän
rajoitusten vuoksi se ei voi vastata
itsenäisesti ja oikein kaikissa liikenneolosuhteissa. Silloin on olemassa
onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti,
jos tilanne sitä edellyttää.

Ajettaessa kattokuormituksella, esimerkiksi kattotelineellä, korkeampi
painopiste voi merkitä sitä, että ajoturvallisuus ei ole enää taattu kriittisissä
ajo-olosuhteissa. On olemassa vaara,
että tapahtuu onnettomuus tai omaisuusvahinko. Älä kytke ajonvakautusjärjestelmää (VSC) pois päältä ajettaessa kattokuormalla.

Yleiskatsaus
Auton painikkeet

Kytke VSC päälle /
pois päältä
Yleistä
Jos VSC kytketään pois päältä,
ajonvakaus on rajoitettu kiihdytyksissä ja kaarreajossa.
Aktivoi VSC mahdollisimman pian
ajonvakauden parantamiseksi.
Ajonvakautusjärjestelmän (VSC)
kytkeminen pois päältä
Pidä painiketta painettuna,
kunnes VSC OFF näkyy mittaristossa ja VSC OFF -merkkivalo syttyy.

Ajonvakautusjärjestelmän (VSC)
kytkeminen päälle
Paina painiketta.
VSC OFF -viesti ja VSC OFF
-merkkivalo sammuvat.

Näyttö
Mittaristossa
VSC OFF näkyy mittaristossa, kun
ajonvakautusjärjestelmä VSC on
kytketty pois päältä.
Merkkivalot ja varoitusvalot

VSC OFF

Jos merkkivalo syttyy: Ajonvakautusjärjestelmä (VSC)
on kytketty pois päältä.
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VAROITUS
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Jos merkkivalo vilkkuu: VSC
säätää kiihdytys- ja jarruvoimia.
Jos merkkivalo syttyy: VSC ei
ole toiminut.

Tilanteet, joissa VSC ei voi
toimia riittävän tehokkaasti
 Jos ajetaan kaarteeseen liian
suurella nopeudella

Yleistä
Vetotilan aktivointi tarjoaa maksimaalisen vetovoiman. Ajonvakaus
on rajoitettua kiihdytyksen ja kaarreajon aikana.
Tietyissä tilanteissa vetotilan kytkeminen päälle saattaa olla hyödyllistä:
 Ajettaessa sohjossa tai auraamattomilla lumen peittämillä
teillä.
 Lähdettäessä liikkeelle syvässä
lumessa tai löysillä tienpinnoilla.
 Ajettaessa lumiketjuilla.
Yleiskatsaus

Tässä tapauksessa, vaikka VSC toimii,
se ei voi toimia riittävän tehokkaasti
mahdollisen vaarallisen tilanteen välttämiseksi. Kuljettaja on yksin vastuussa
ajoympäristön havainnoinnista ja turvallisesta ajonopeudesta.

Auton painikkeet

Vetotila
Toimintaperiaate
Vetotila on ajonvakautusjärjestelmän (VSC) yksi muoto, joka on
optimoitu auton etenemiseen.
Erityisissä tieolosuhteissa, esimerkiksi teillä, joilla lunta ei ole aurattu,
tai löysillä tienpinnoilla, järjestelmä
takaa maksimaalisen etenemisvoiman, mutta jossain määrin rajoitetulla ajonvakaudella.

VSC OFF
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Kytke vetotila päälle / pois
päältä
Vetotilan kytkeminen päälle
Paina painiketta.
TRACTION näkyy mittaristossa ja VSC OFF -merkkivalo syttyy.

Vetotilan kytkeminen pois päältä
Paina painiketta uudestaan.
TRACTION ja VSC OFF
-merkkivalo sammuvat.

Näyttö mittaristossa
Kun vetotila on aktivoitu, mittaristossa näkyy TRACTION.
Merkkivalot ja varoitusvalot
Merkkivalo syttyy: Vetotila on
kytketty päälle.

Automaattinen
ohjelmanvaihto
Tietyissä tilanteissa VSC aktivoituu
automaattisesti:
 Jos täydellä nopeusalueella
mukautuva vakionopeussäädin
on aktivoituna.
 Jos Toyota Supra Safety -turvajärjestelmä jarruttaa autoa.
 Jos rengas puhkeaa.

Aktiivinen tasauspyörästö*
*

: Joissakin malleissa

Aktiivinen tasauspyörästö lukitsee
taka-akselin portaattomasti ajo-olosuhteiden mukaan. Tämä mahdollistaa optimaalisen voimansiirron
kaikissa ajo-olosuhteissa auttaen
estämään takapyörien luistamisen.
Kuljettaja vastaa tilanteeseen sopivasta ajotavasta.
3
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Näyttö
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Ajamista avustavat
järjestelmät
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Manuaalinen nopeusrajoitin
Toimintaperiaate
Järjestelmää voidaan käyttää nopeusrajoituksen asettamiseen, jotta
nopeusrajoituksia ei ylitetä.
Yleistä
Järjestelmällä voi asettaa nopeuden raja-arvoksi 30 km/h ja sitä korkeamman nopeuden. Asetun nopeusrajan alapuolella autoa voidaan
ajaa ilman rajoituksia.

Yleiskatsaus
Ohjauspyörässä sijaitsevat
painikkeet
Painike

Toiminta
Järjestelmä päällä / pois
päältä.
Nykyisen nopeuden tallentaminen.
Nopeusrajoitusavustin,
katso sivu 253: ota ehdotettu nopeus käyttöön
manuaalisesti.
Keinukatkaisin:
Nopeusrajoituksen muuttaminen, katso sivu 239.

Käyttö
Päälle kytkeminen
Paina painiketta ohjauspyörässä.

Nykyinen nopeus asetetaan nopeusrajaksi.
Kun järjestelmä kytketään päälle
auton ollessa paikallan tai ajettaessa alhaisella nopeudella, nopeusrajaksi asetetaan 30 km/h.
Kun nopeusraja asetetaan, on
mahdollista että ajonvakautusjärjestelmä (VSC) kytkeytyy päälle ja
ajotilaksi valitaan NORMAL.
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Kytkeminen pois päältä
Paina painiketta ohjauspyörässä.

Järjestelmä kytkeytyy pois päältä
automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
 Kun moottori sammutetaan.
 Kun vakionopeussäädin kytketään päälle.
 Kun Sport-ajotila kytketään päälle
Sport-katkaisimella.
Näytöt sammuvat.

Järjestelmän toiminta keskeytyy, jos
peruutusvaihde kytketään päälle tai
vaihteisto on vapaa-asennossa.
Nopeusrajan muuttaminen

 Joka kerta, kun keinukatkaisinta
painetaan yli vastuspisteen,
nopeusraja muuttuu seuraavaksi
10 km/h kerrannaiseksi km/h-näytöllä.
Jos asetettu nopeusraja on saavutettu tai se on vahingossa ylitetty,
esim. alamäessä, aktiivinen jarrutustoiminto ei kytkeydy toimintaan.
Jos ajon aikana asetat nopeusrajan,
joka on alhaisempi kuin nykyinen
nopeus, auto hidastaa asetettuun
nopeusrajaan.
Autot, joissa on nopeusrajoitusavustin, katso sivu 253: Nopeusrajoitusavustimen havaitsema nopeusrajoituksen muutos voidaan hyväksyä
nopeusrajoittimen uudeksi nopeusrajaksi.
Nykyinen nopeus voidaan tallentaa
myös painamalla painiketta:
Paina painiketta ohjauspyörässä.

Asetetun nopeusrajan
ylittäminen
Järjestelmä antaa varoituksen, jos
ajonopeus ylittää asetetun nopeusrajan.
Paina keinukatkaisinta toistuvasti
ylös- tai alaspäin, kunnes haluttu
nopeusraja on asetettu.
 Joka kerta, kun keinukatkaisinta
painetaan vastuspisteeseen asti,
nopeusrajaa nostetaan tai lasketaan 1 km/h.

Voit ylittää tarkoituksellisesti nopeusrajan. Tällöin varoitusta ei anneta.
Jos haluat ylittää asetetun nopeusrajan tarkoituksellisesti, paina
kaasupoljin pohjaan.
Nopeusraja aktivoituu automaattisesti uudelleen heti, kun nykyinen
nopeus laskee asetetun nopeusrajan alle.
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Keskeyttäminen
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Varoitus, kun nopeusraja
ylittyy
Näkyvä varoitus
Jos nopeusraja ylittyy: mittariston merkkivalo vilkkuu niin
kauan kuin ylität asetetun
nopeusrajan.

Näytöt mittaristossa
Merkkivalo
 Jos merkkivalo syttyy: järjestelmä on kytketty päälle.
 Jos merkkivalo vilkkuu:
Asetettu nopeusraja on ylitetty.
 Harmaa merkkivalo: järjestelmän toiminta on keskeytynyt.

Tilan näyttö
Auton varusteista riippuen asetettu
nopeusraja näytetään.

Vakionopeussäädin*
*:

Yleistä
Järjestelmä voidaan aktivoida
nopeudesta 30 km/h alkaen.
Auton asetuksista riippuen vakionopeudensäätimen toiminnallisuus voi
muuttua.
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida liikennetilanne oikein. Järjestelmän
rajoitusten vuoksi se ei voi vastata
itsenäisesti ja oikein kaikissa liikenneolosuhteissa. Silloin on olemassa
onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti,
jos tilanne sitä edellyttää.

VAROITUS
Järjestelmän käyttö seuraavissa tilanteissa voi lisätä onnettomuusriskiä,
esimerkiksi:

l Tieosuuksilla, joilla on paljon kaarteita ja mutkia.

l Ruuhkaliikenteessä.
l Jos tie on jäinen, jos ajetaan

Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
Tämä järjestelmä mahdollistaa
halutun nopeuden asettamisen
ohjauspyörän painikkeilla. Järjestelmä ylläpitää haluttua nopeutta.
Tätä varten järjestelmä automaattisesti kiihdyttää ja jarruttaa autoa
tarpeen mukaan.

sumussa tai lumessa, jos olosuhteet ovat märät tai tienpinta löysä.

On olemassa vaara, että tapahtuu
onnettomuus tai omaisuusvahinko.
Käytä järjestelmää vain, jos on mahdollista ajaa vakionopeudella.
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VAROITUS
Haluttu nopeus voidaan asettaa
vahingossa väärin tai palauttaa vahingossa. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Sopeuta haluttu nopeus
liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos
tilanne sitä edellyttää.

Vakionopeussäätimen
kytkeminen päälle /
pois päältä
Päälle kytkeminen
Paina painiketta ohjauspyörässä.

Merkkivalo syttyy.

Yleiskatsaus
Ohjauspyörässä sijaitsevat
painikkeet
Painike
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Toiminta

Ajonvakautusjärjestelmä (VSC) kytketään tarvittaessa päälle.
Kytkeminen pois päältä
Paina painiketta ohjauspyörässä.

Jos haluat palauttaa
vakionopeussäätimen viimeisimmän asetuksen,
katso sivu 243.

Näytöt sammuvat. Tallennettu
haluttu nopeus poistetaan.

Jos haluat keskeyttää
vakionopeussäätimen toiminnan, katso sivu 241.

Vakionopeussäätimen
keskeyttäminen

Tallentaa nopeuden.
Nopeusrajoitusavustin,
katso sivu 253: ota ehdotettu nopeus käyttöön
manuaalisesti.

Keskeyttäminen manuaalisesti
Paina painiketta, kun järjestelmä on aktivoituna.

Keinukatkaisin:
Asettaaksesi nopeuden,
katso sivu 242.

Automaattinen keskeyttäminen
Järjestelmän toiminta keskeytyy
automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
 Jos kuljettaja jarruttaa.
 Jos vaihteenvalitsin siirretään
pois D-asennosta.
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Vakionopeussäätimen kytkeminen päälle / pois,
katso sivu 241.

Vakionopeussäädin on toiminnassa. Ajonopeus ylläpidetään ja
tallennetaan halutuksi nopeudeksi.
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 Jos vetotila on kytketty päälle tai
ajonvakautusjärjestelmä (VSC)
on kytketty pois päältä.

Nopeuden muuttaminen

 Jos ajonvakautusjärjestelmä
(VSC) kytkeytyy toimintaan.
Nopeuden asettaminen
Nopeuden ylläpitäminen ja
tallentaminen
Paina keinukatkaisinta toistuvasti
ylös- tai alaspäin, kunnes haluttu
nopeus on asetettu.
Jos järjestelmä on aktiivinen, näytetty nopeus tallennetaan ja auto
saavuttaa tallennetun nopeuden,
kun tie on vapaa.

Järjestelmän ollessa keskeytyneenä paina keinukatkaisinta kerran ylös- tai alaspäin.
Jos järjestelmä on kytkettynä päälle,
nykyinen nopeus säilytetään ja tallennetaan halutuksi nopeudeksi.
Tallennettu nopeus näytetään, katso
sivu 243, nopeusmittarissa.
Ajonvakautusjärjestelmä (VSC) kytketään tarvittaessa päälle.
Nopeus voidaan tallentaa myös painamalla painiketta.
Paina painiketta.

 Joka kerta, kun keinukatkaisinta
painetaan vastuspisteeseen asti,
haluttua nopeutta nostetaan tai
lasketaan 1 km/h.
 Joka kerta, kun keinukatkaisinta
painetaan yli vastuspisteen,
nopeus muuttuu seuraavaksi
10 km/h kerrannaiseksi km/hnäytöllä.
Suurin mahdollinen asetettava nopeus
riippuu autosta.

 Painamalla keinukatkaisinta vastuspisteeseen asti ja pitämällä
sitä siinä nopeuttaa tai hidastaa
autoa ilman, että kaasupoljinta
tarvitsee painaa.
Nopeus ylläpidetään keinukatkaisimen
vapauttamisen jälkeen. Painikkeen painaminen yli vastuspisteen kiihdyttää
autoa nopeammin.
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Vakionopeussäätimen
toiminnan palauttaminen

Tuulilasinäytössä olevat
näytöt

Jos vakionopeussäätimen toiminta
keskeytyy, se voidaan palauttaa
ottamalla tallennettu nopeus käyttöön.

Joitakin tietoja järjestelmästä voidaan näyttää myös tuulilasinäytössä.

Varmista ennen tallennetun nopeuden palauttamista, että nykyisen
nopeuden ja tallennetun nopeuden
välinen ero ei ole liian suuri. Muuten
auto saattaa jarruttaa tai kiihdyttää
tahattomasti.
Paina painiketta järjestelmän
ollessa keskeytyneenä.

Symboli näytetään, kun
haluttu nopeus on saavutettu.

Järjestelmän rajoitukset
Haluttu nopeus säilyy myös ajettaessa alamäkeen. Auto saattaa kulkea haluttua nopeutta hitaammin
ylämäessä, jos moottorin teho ei ole
riittävä.

Täydellä nopeusalueella
mukautuva
vakionopeussäädin*

Tallennettu nopeusarvo poistetaan
ja sitä ei voi enää palauttaa seuraavissa tapauksissa:
 Jos järjestelmä kytketään pois
päältä.
 Jos ajovalmiustila kytketään pois
päältä.
Näytöt mittaristossa
Merkkivalo
 Vihreä merkkivalo: järjestelmä on toiminnassa.
 Harmaa merkkivalo: järjestelmän toiminta on keskeytynyt.
 Ei merkkivaloa: järjestelmä
on kytketty pois päältä.

Tilan näyttö
Asetettu nopeusraja näytetään digitaalisesti lyhyen aikaa.

*:

Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
Tämän järjestelmän avulla voit asettaa halutun nopeuden ja halutun
etäisyyden edessä ajavaan ajoneuvoon ohjauspyörän painikkeilla.
Kun edessä oleva tie on vapaa, järjestelmä ylläpitää haluttua nopeutta
jarruttamalla tai kiihdyttämällä automaattisesti tarpeen mukaan.
Jos edessä on ajoneuvo, järjestelmä
mukauttaa oman autosi nopeuden,
jotta säilytetään asetettu etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon.
Nopeus mukautuu tilanteen sallimissa puitteissa.
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Vakionopeussäätimen toiminta
palautuu tallennetuilla arvoilla.
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Yleistä
Etupuskuriin asennettu tutkatunnistin ja taustapeilissä sijaitseva
kamera havaitsevat edessä ajavat
ajoneuvot.
Auton asetuksista riippuen vakionopeudensäätimen toiminnallisuus voi
muuttua.
Etäisyys voidaan asettaa usealle eri
tasolle, ja se riippuu asetetusta
nopeudesta turvallisuussyistä.
Jos edessä oleva ajoneuvo pysähtyy ja lähtee liikkeelle pian sen jälkeen, järjestelmä pystyy tunnistamaan tämän olosuhteiden asettamissa rajoissa.
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida liikennetilanne oikein. Järjestelmän rajoitusten vuoksi se ei voi vastata itsenäisesti
ja oikein kaikissa liikenneolosuhteissa. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne
sitä edellyttää.

VAROITUS
Jos auton liikkumista ei ole estetty, se
saattaa lähteä liikkeelle ja vieriä tiehensä. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Varmista ennen autosta
poistumista, ettei se pääse liikkumaan.
Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi, että auto ei pääse liikkumaan:

l Kytke seisontajarru.

l Käännä etupyörät kohti reunakiveystä, jos pysäköit mäessä.

l Varmista, että auto ei pääse liikku-

maan mäessä asettamalla kiilat pyörien eteen.

VAROITUS
Haluttu nopeus voidaan asettaa vahingossa väärin tai palauttaa vahingossa.
Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Sopeuta haluttu nopeus liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne
sitä edellyttää.

VAROITUS
On olemassa onnettomuusvaara, jos
nopeuden ero suhteessa muihin ajoneuvoihin on liian korkea. Tämä voi
tapahtua esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

l Kun nopeasti lähestytään hitaasti
liikkuvaa ajoneuvoa.

l Jos toinen ajoneuvo siirtyy äkillisesti
autosi kaistalle.

l Kun nopeasti lähestytään paikallaan seisovia ajoneuvoja.

Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman vaara. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne sitä edellyttää.

3-1. HALLINTALAITTEET

Yleiskatsaus
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Tutkatunnistin

Ohjauspyörässä sijaitsevat
painikkeet
Painike

Toiminta
Vakionopeussäätimen kytkeminen päälle / pois,
katso sivu 246.
Nykyisen nopeuden tallentaminen.

Paina painiketta, kun järjestelmä on aktivoituna:
Jos haluat keskeyttää
vakionopeussäätimen toiminnan, katso sivu 246.

Tutkatunnistin sijaitsee puskurin
etuosassa.
Pidä tutkatunnistin puhtaana ja
esteettömänä.
Kamera

Paina painiketta järjestelmän ollessa keskeytyneenä: Jos haluat palauttaa vakionopeussäätimen
viimeisimmän asetuksen,
katso sivu 248.
Autojen välisen etäisyyden asettaminen, katso
sivu 247.
Keinukatkaisin:
Asettaaksesi nopeuden,
katso sivu 247.

Kamera sijaitsee taustapeilin läheisyydessä. Pidä tuulilasi puhtaana ja
esteettömänä tällä alueella.
Käyttöalue
Järjestelmää voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyvin
rakennetuilla teillä. Järjestelmä on
toimintavalmis noin 30 km/h nopeudesta alkaen.
Suurin nopeus, joka voidaan asettaa, on rajallinen ja riippuu esimerkiksi autosta ja sen varusteista.
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Nopeusrajoitusavustin,
katso sivu 253: ota ehdotettu nopeus käyttöön
manuaalisesti.
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Suurempia nopeuksia voidaan
asettaa ilman ajoneuvojen välistä
etäisyyttä säätävää toimintoa.
Järjestelmä voidaan aktivoida myös
silloin, kun auto on pysähdyksissä.
Vakionopeussäätimen
kytkeminen päälle / pois
päältä ja keskeyttäminen
Päälle kytkeminen
Paina painiketta ohjauspyörässä.

Merkkivalo syttyy.
Vakionopeussäädin on toiminnassa. Ajonopeus ylläpidetään ja
tallennetaan halutuksi nopeudeksi.
Ajonvakautusjärjestelmä (VSC) kytketään tarvittaessa päälle.
Kytkeminen pois päältä
Kun sammutat auton pysäköidessäsi, paina jarrupoljinta samanaikaisesti.
Paina seuraavaa painiketta ohjauspyörässä uudelleen:
Paina painiketta ohjauspyörässä.

Näytöt sammuvat. Tallennettu
haluttu nopeus poistetaan.
Keskeyttäminen manuaalisesti
Kun järjestelmä on aktivoituna,
paina seuraavaa painiketta ohjauspyörässä:
Ohjauspyörässä sijaitseva
painike.

Jos keskeytät järjestelmän auton
ollessa pysähdyksissä, paina jarrupoljinta samanaikaisesti.
Automaattinen keskeyttäminen
Järjestelmän toiminta keskeytyy
automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
 Jos kuljettaja jarruttaa.
 Jos vaihteenvalitsin siirretään
pois D-asennosta.
 Jos vetotila on kytketty päälle tai
ajonvakautusjärjestelmä (VSC)
on kytketty pois päältä.
 Jos ajonvakautusjärjestelmä
(VSC) kytkeytyy toimintaan.
 Jos auto on paikallaan ja turvavyö
irrotetaan ja kuljettajan ovi avataan.
 Jos järjestelmä ei ole havainnut
mitään kohteita pitkään aikaan,
esimerkiksi teillä, joilla on vähän
liikennettä ja joilla ei ole tarkkoja
rajoja.
 Jos tutkan havaitsemisvyöhyke
peittyy esimerkiksi lian tai rankkasateiden vuoksi.
 Pitkän pysähdyksissä olon jälkeen, jos järjestelmä on hidastanut auton niin, että se on pysähtynyt.
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Nopeuden asettaminen
Nopeuden ylläpitäminen ja tallentaminen
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Paina keinukatkaisinta toistuvasti
ylös- tai alaspäin, kunnes haluttu
nopeus on asetettu.
Jos järjestelmä on aktiivinen, näytetty nopeus tallennetaan ja auto
saavuttaa tallennetun nopeuden,
kun tie on vapaa.
 Joka kerta, kun keinukatkaisinta
painetaan vastuspisteeseen asti,
haluttua nopeutta nostetaan tai
lasketaan 1 km/h.

Nykyinen nopeus säilytetään ja tallennetaan halutuksi nopeudeksi.
Tallennettu nopeus näkyy nopeusmittarissa.
Ajonvakautusjärjestelmä (VSC)
kytketään tarvittaessa päälle.
Nopeus voidaan tallentaa myös
painamalla painiketta.
Paina painiketta.

Nopeuden muuttaminen

Toistaaksesi toiminnon, pidä keinukatkaisin oikeassa asennossa.
Etäisyyden asettaminen
Yleistä
Valittu etäisyysasetus tallennetaan
tällä hetkellä käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi. Järjestelmän
rajoitukset saattavat merkitä sitä, että
jarrutus tapahtuu liian myöhään. On
olemassa vaara, että tapahtuu onnettomuus tai omaisuusvahinko. Kiinnitä
aina huomiota liikenneolosuhteisiin.
Mukauta etäisyys liikenne- ja sääolosuhteisiin ja noudata turvaväliä jarruttamalla tarvittaessa.
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Järjestelmän ollessa keskeytyneenä paina keinukatkaisinta kerran ylös- tai alaspäin. Järjestelmä
kytkeytyy toimintaan.

 Joka kerta, kun keinukatkaisinta
painetaan yli vastuspisteen,
nopeus muuttuu seuraavaksi
10 km/h kerrannaiseksi km/hnäytöllä.
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Autojen välisen etäisyyden
asettaminen
Paina painiketta toistuvasti,
kunnes haluttu etäisyys on
asetettu.

Vaihtaminen auton etäisyyttä
ohjaavan toiminnon ja
tavanomaisen vakionopeustoiminnon välillä
Turvaohjeet

Vakionopeussäätimen
toiminnan palauttaminen
Jos vakionopeussäätimen toiminta
keskeytyy, se voidaan palauttaa
ottamalla tallennettu nopeus käyttöön.
Varmista ennen tallennetun nopeuden palauttamista, että nykyisen
nopeuden ja tallennetun nopeuden
välinen ero ei ole liian suuri. Muuten auto saattaa jarruttaa tai kiihdyttää tahattomasti.
Paina painiketta palauttaaksesi järjestelmän toiminnan
sen ollessa kytkettynä pois
päältä.

VAROITUS
Järjestelmä ei reagoi edessä olevaan
liikenteeseen, mutta säilyttää tallennetun nopeuden. On olemassa vaara,
että tapahtuu onnettomuus tai omaisuusvahinko. Mukauta haluttu nopeus
liikenneolosuhteisiin ja jarruta tarvittaessa.

Vaihtaminen vakionopeustoimintoon ilman etäisyyshallintaa
Ajettaessa vakionopeussäädin aktivoituna etäisyyshallinnan voi kytkeä päälle ja pois päältä.
Paina painiketta ja pidä sitä
painettuna.

Vakionopeussäätimen toiminta
palautuu tallennetuilla arvoilla.

Jos haluat siirtyä takaisin vakionopeussäätimen etäisyysohjaukseen,
paina painiketta uudelleen.

Tallennettu nopeusarvo poistetaan
ja sitä ei voi enää palauttaa seuraavissa tapauksissa:

Autoviesti näytetään vaihdon jälkeen.

 Jos järjestelmä kytketään pois
päältä.
 Jos ajovalmiustila kytketään pois
päältä.

Näytöt mittaristossa
Tilan näyttö
SET

110

Asetettu nopeusraja näytetään.

Autojen välinen etäisyys
Valittu etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon näytetään.
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Symboli

Kuvaus
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Havaittu ajoneuvo
Symboli

Kuvaus
Vihreä symboli:

Etäisyys 1

Ajoneuvo on havaittu
edessä. Järjestelmä
ylläpitää asetettua
etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon.

Etäisyysnäytössä oleva ajoneuvon
symboli poistuu, kun havaittu ajoneuvo lähtee liikkeelle.

Etäisyys 3

Jos haluat kiihdyttää, kytke mukautuva vakionopeussäädin toimintaan, esimerkiksi painamalla
lyhyesti kaasupoljinta tai keinukatkaisinta.

Vastaa noin puolet
nopeusmittarin lukeman arvoista, ilmaistuna metreinä. Valitaan, kun järjestelmä
kytketään päälle
ensimmäistä kertaa.

Merkkivalot ja varoitusvalot
Symboli

Etäisyys 4

Kuvaus
Vihreä merkkivalo: järjestelmä on toiminnassa.
Ei merkkivaloa: järjestelmä on kytketty pois
päältä.

Järjestelmän toiminta
on keskeytynyt.

Etäisyyden hallintaa ei
näytetä, koska kaasupoljinta painetaan.
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Etäisyys 2
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Symboli

Kuvaus
Autosymboli vilkkuu:
Järjestelmän toiminnan edellytykset eivät
enää täyty.
Järjestelmä on kytkeytynyt pois päältä,
mutta se jatkaa jarruttamista, kunnes otat
aktiivisesti auton haltuusi ja painat jarrupoljinta tai kaasupoljinta.

 Näyttö on valittuna tuulilasinäytössä, katso sivu 185.
 Etäisyys on liian lyhyt.
 Nopeus suurempi kuin noin
70 km/h.
Järjestelmän rajoitukset
Havaintoalue

Autosymboli ja etäisyyspalkki vilkkuu
punaisena ja äänimerkki kuuluu:
Jarruta ja tee tarvittaessa väistöliike.

Tuulilasinäytössä olevat
näytöt
Haluttu nopeus
Joitakin tietoja järjestelmästä voidaan näyttää myös tuulilasinäytössä.
Symboli näytetään, kun
haluttu nopeus on saavutettu.

Etäisyystiedot
Symboli näkyy, jos etäisyys
edessä olevaan ajoneuvoon
on liian lyhyt.

Etäisyystiedot ovat aktiivisia seuraavissa tilanteissa:
 Mukautuva vakionopeussäädin
on kytketty pois päältä.

Järjestelmän havaintokyky ja automaattinen jarrutuskyky ovat rajalliset.
Esimerkiksi kaksipyöräisiä ajoneuvoja ei ehkä havaita.
Hidastaminen
Järjestelmä ei hidasta seuraavissa
tilanteissa:
 Jalankulkijoita tai muita hitaita
tienkäyttäjiä varten.
 Punaisia liikennevaloja varten.
 Risteävää liikennettä varten.
 Vastaan tulevaa liikennettä varten.
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Nopeasti eteen ilmestyvät
ajoneuvot
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Jos haluttu nopeus on liian suuri
kaarreajoon, se pienenee hieman
kaarteessa. Järjestelmä ei kuitenkaan välttämättä havaitse mutkia
etukäteen, joten alenna nopeuttasi
kaarteessa.
Järjestelmässä on rajoitettu havaitsemisalue. Tilanteita voi syntyä tiukoissa kaarteissa, joissa edellä ajavaa ajoneuvoa ei havaita tai se
havaitaan erittäin myöhään.

Kaarreajo

3

Kun autosi lähestyy kaarretta, kaarteen kulma voi aiheuttaa sen, että
järjestelmä reagoi ajoittain ajoneuvoihin toisella kaistalla. Jos järjestelmä reagoi hidastamalla autoa,
voit kompensoida sen kiihdyttämällä lyhyesti. Kun kaasupoljin
vapautetaan uudelleen, järjestelmä
jatkaa auton nopeuden hallintaa.
Ajamaan lähteminen
Auto ei pysty lähtemään liikkeelle
automaattisesti joissakin tilanteissa, esimerkiksi:
 Jyrkissä ylämäissä.
 Ennen tiessä olevia kuoppia tai
kohoumia.
Tällaisissa tilanteissa paina kaasupoljinta.

HALLINTALAITTEET

Jos toinen ajoneuvo yhtäkkiä ilmestyy eteesi, järjestelmä ei ehkä pysty
automaattisesti palauttamaan valittua etäisyyttä. Joissakin tilanteissa
voi olla myös mahdotonta palauttaa
valittua etäisyyttä, jos ajat huomattavasti nopeammin kuin edessäsi olevat ajoneuvot, esimerkiksi lähestyessäsi nopeasti kuorma-autoa. Jos
ajoneuvo havaitaan selkeästi edessäsi, järjestelmä kehottaa sinua
puuttumaan tilanteeseen jarruttamalla ja tarvittaessa tekemään väistöliikkeen.

252

3-1. HALLINTALAITTEET

Sää
Seuraavat rajoitukset voivat esiintyä, jos sää- tai valaistusolosuhteet
ovat epäsuotuisat:

Toimintahäiriö
Tutkatunnistin

 Lyhyet keskeytykset, kun ajoneuvoja on jo havaittu.

Järjestelmää ei voi aktivoida, jos
tutkatunnistin ei ole oikein kohdistettu, esimerkiksi jos tunnistin on
vahingoittunut pysäköinnin yhteydessä.

Esimerkkejä epäsuotuisista sää- tai
valaistusolosuhteista:

Autoviesti näytetään, jos järjestelmässä on toimintahäiriö.

 Märät tiet.

Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan korjaamon tutkia järjestelmä.

 Ajoneuvojen havaitsemisen heikkeneminen.

 Lumisade.
 Sohjo.
 Sumu.
 Vastavalo.
Ole tarkkaavainen ajaessasi ja
toimi vallitsevien liikenneolosuhteiden mukaan. Tarvittaessa puutu
aktiivisesti toimintaan esimerkiksi
jarruttamalla, ohjaamalla tai suorittamalla väistöliikkeen.
Moottorin teho
Haluttu nopeus säilyy myös ajettaessa alamäkeen. Auto saattaa
kulkea haluttua nopeutta hitaammin
ylämäessä, jos moottorin teho ei
ole riittävä.

Järjestelmällä voi olla rajallinen toiminnallisuus, jos tutkatunnistimen
havaitsemisalue on osittain peitetty,
esimerkiksi numerolevyn pidikkeellä.
Kamera
Toiminto, joka havaitsee ja reagoi
paikallaan oleviin ajoneuvoihin niitä
lähestyttäessä voi olla rajoitettu
seuraavassa tilanteessa:
 Kameran kalibroinnin aikana
välittömästi auton toimituksen
jälkeen.
 Kameran toimintahäiriöt tai
likaantuminen. Autoviesti näytetään.
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Nopeusrajoitusavustin*
*

: Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
Kun auton järjestelmät (esimerkiksi
nopeusrajoitustiedot) havaitsevat
muutoksen nopeusrajoituksessa reitillä, tämä uusi nopeusrajoitus voidaan ottaa käyttöön seuraavissa järjestelmissä:
 Manuaalinen nopeusrajoitin.
 Vakionopeussäädin.

Nopeusarvo ehdotetaan uudeksi
halutuksi nopeudeksi. Asianomainen järjestelmä on aktivoitava, jotta
nopeusarvo voidaan ottaa käyttöön.
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida liikennetilanne oikein. Järjestelmän
rajoitusten vuoksi se ei voi vastata
itsenäisesti ja oikein kaikissa liikenneolosuhteissa. Silloin on olemassa
onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti,
jos tilanne sitä edellyttää.

VAROITUS
Haluttu nopeus voidaan asettaa
vahingossa väärin tai palauttaa vahingossa. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Sopeuta haluttu nopeus
liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos
tilanne sitä edellyttää.

Yleiskatsaus
Ohjauspyörässä sijaitsevat
painikkeet
3
Painike

Toiminta
Hyväksy ehdotettu
nopeus manuaalisesti.

Kytkeminen päälle /
pois päältä ja asetuksen
muuttaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Speed Assistant" (nopeusavustin)
Näytöt mittaristossa
Mittaristossa näkyy viesti, jos järjestelmä ja vakionopeussäädin ovat
päälle kytkettyinä.

HALLINTALAITTEET

 Täydellä nopeusalueella mukautuva vakionopeussäädin.
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Symboli

Toiminta
Merkkivalo palaa yhdessä
nopeudenvalvontajärjestelmän symbolin kanssa:
Nopeusrajoitusavustin on
aktiivinen ja havaitut nopeusrajoitukset voidaan ottaa
käyttöön manuaalisesti
näytössä olevalle järjestelmälle.
Havaittu muutos nopeusrajoituksessa otetaan käyttöön välittömästi.
Etäisyystiedot symbolin
takana osoittavat, että
nopeusrajoitus voi muuttua
edempänä.
Merkkivalo palaa vihreänä: havaittu nopeusrajoitus voidaan ottaa käyttöön
SET-painikkeella.
Heti, kun nopeusrajoitus
on otettu käyttöön, näytetään vihreä rasti.

Havaitun nopeusrajoituksen
käyttöönotto manuaalisesti
Manuaalitilassa havaittu nopeusrajoitus voidaan ottaa manuaalisesti käyttöön vakionopeussäädintä varten.
Kun SET-symboli palaa valkoisena, paina painiketta.

Nopeuden säätäminen
On mahdollista määrittää, hyväksytäänkö nopeusrajoitus tarkasti, vai
sallitaanko -15 km/h - +15 km/h
heitto.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Speed Assistant" (nopeusavustin)
4 "Adjust speed limits" (säädä
nopeusrajoituksia)
5 Vahvista haluamasi asetus.
Järjestelmän rajoitukset
Nopeusrajoitusavustimen toiminta
perustuen nopeusrajoitustietojärjestelmään.
Ota huomioon nopeusrajoitustietojärjestelmän rajoitukset, katso sivu
179.
Maasta riippuen näytettyjä nopeusrajoituksia ei ehkä ole saatavilla
hyväksyntää varten tai ne ovat saatavilla vain rajoituksin, esimerkiksi
navigointijärjestelmän nopeustietojen avulla.
Vakionopeussäädin ilman etäisyydenhallintaa: järjestelmästä riippuen nopeusrajoituksia ei ehkä ole
mahdollista ottaa automaattisesti
käyttöön.
Edessä olevia nopeusrajoituksia voidaan ottaa käyttöön ainoastaan
mukautuvassa vakionopeussäätimessä.
Järjestelmä ei ehkä reagoi navigointijärjestelmän nopeusrajoituksiin, jos
navigointijärjestelmä ei voi määrittää
auton sijaintia varmuudella.
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Pysäköintitunnistimet
Toimintaperiaate
Pysäköintitutka avustaa autoa
pysäköitäessä. Auton edessä tai
takana olevat esineet, joita lähestytään hitaasti, ilmaistaan äänimerkkien ja ohjausnäytölle ilmestyvän
näytön avulla.
Laitteen versiosta riippuen: sivusuojatoiminto, katso sivu 258, saattaa myös ilmoittaa sivujen ultraäänitunnistimien havaitsemat esteet.

Ultraäänitunnistimet, jotka mittaavat
etäisyyksiä, sijaitsevat puskureissa
ja joissakin malleissa auton sivulla.
Niiden kattama alue on noin 2 m,
riippuen esteestä ja ympäristöstä.
Äänimerkki annetaan, kun auto on
noin 70 cm:n päässä esineestä ja
törmäyksen vaara on välitön.

Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida liikennetilanne oikein. Järjestelmän
rajoitusten vuoksi se ei voi vastata
itsenäisesti ja oikein kaikissa liikenneolosuhteissa. Silloin on olemassa
onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti,
jos tilanne sitä edellyttää.

VAROITUS
Jos auto liikkuu suurella nopeudella,
kun pysäköintitunnistimet aktivoituvat,
fyysisten olosuhteiden takia varoitus
saattaa viivästyä. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen
vaara. Vältä lähestymästä kohdetta
suurella nopeudella. Vältä lähtemästä
liikkeele suurella nopeudella, kun pysäköintianturit eivät ole vielä aktiivisia.

Yleiskatsaus
Auton painikkeet

Jos auton takana on kohteita, äänivaroitus annetaan aikaisemmin,
noin 1,50 m etäisyydellä.

Pysäköintiavustimen painike

3
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Yleistä
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Ultraäänitunnistimet
Pysäköintitutkan ultraäänitunnistimet, esimerkiksi
puskureissa.

Toimintaa koskevat
vaatimukset
Täydellisen toimintakyvyn varmistamiseksi:
 Älä peitä tunnistimia, esimerkiksi tarroilla tai polkupyörätelineillä.
 Pidä tunnistimet puhtaina ja
esteettöminä.
Kytkeminen päälle /
pois päältä
Automaattinen kytkeytyminen
päälle
Järjestelmä kytkeytyy toimintaan
automaattisesti seuraavissa tilanteissa:
 Jos vaihteenvalitsimen R-asento
kytketään moottorin käydessä.
 Laitteen versiosta riippuen: kun
lähestyt havaittuja esteitä ja
nopeus on alle noin 4 km/h. Aktivointietäisyys riippuu tilanteesta.
Automaattinen aktivointi esteiden
havaitsemisen yhteydessä voidaan
kytkeä päälle ja pois päältä.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)

2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Parking" (pysäköinti)
4 Joissakin malleissa: "Automatic
Parking Sensors activation"
(automaattinen pysäköintitunnistimien aktivointi)
5 "Automatic Parking Sensors
activ." (automaattinen pysäköintitunnistimien aktivointi)
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Laitteen versiosta riippuen vastaava
kameranäkymä kytkeytyy myös
päälle.
Automaattinen poiskytkentä auton
liikkuessa eteenpäin
Järjestelmä kytkeytyy pois päältä,
kun tietty etäisyys tai nopeus ylittyy.
Kytke järjestelmä tarvittaessa takaisin päälle.
Kytkeminen päälle / pois päältä
käsin
Paina pysäköintiavustimen
painiketta.

 Päällä: LED-valo syttyy.
 Pois: LED-valo sammuu.
Peruutuskameran kuva näytetään,
kun peruutusvaihde on kytketty ja
pysäköintiavustimen painiketta painetaan.
Varustuksesta riippuen järjestelmää
ei voi kytkeä pois päältä käsin
peruutusvaihteen ollessa kytkettynä.
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Varoitus
Äänimerkit

257

4 "Volume settings" (äänenvoimakkuuden asetukset)
5 "Parking Sensor" (pysäköintitutka)

n Yleistä

6 Aseta haluamasi arvo.

Jaksottainen ääni ilmaisee kohteen
sijainnin auton lähestyessä sitä. Jos
esimerkiksi kohde on tunnistettu
auton vasemmalla puolella, äänimerkki lähetetään vasemmassa
takakaiuttimessa.

Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Näkyvä varoitus

Mitä lyhyempi etäisyys kohteeseen
on, sitä lyhyemmiksi aikavälit muuttuvat.

3

Jos auton edessä ja takana on
samanaikaisesti kohteita, ja ne ovat
alle noin 20 cm:n etäisyydellä, kuuluu vuoroittainen jatkuva äänimerkki.
Jaksottainen äänimerkki ja jatkuva
äänimerkki kytkeytyvät pois päältä,
kun vaihteenvalitsimen asento P
kytketään.

Auton lähestyminen kohti kohdetta
näytetään ohjausnäytössä. Kauempana olevat kohteet näkyvät jo
ennen äänimerkin antamista.
Näyttö ilmestyy heti, kun pysäköintitutka kytketään päälle.

Kun auto pysähtyy, jaksottainen ääni
kytkeytyy pois päältä lyhyen ajan
kuluttua.

Tunnistimien havaintoalue näkyy
vihreänä, keltaisena ja punaisena,
jos alueella havaitaan esteitä.

n Äänenvoimakkuuden säätö

Ajoreitin linjat näytetään, jotta tarvittava tila voidaan arvioida paremmin.

Peruutustutkan äänimerkin äänenvoimakkuutta voidaan säätää.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Sounds" (äänet)

Jos näkyviin tulee peruutuskameran kuva, on mahdollista siirtyä
pysäköintitutkaan tai tarvittaessa toiseen näkymään esteiden merkinnöillä:
1 Tarvittaessa työnnä ohjainta
vasemmalle.
2 Esimerkiksi "Parking sensors"
(pysäköintitunnistimet)

HALLINTALAITTEET

Hälyttää jatkuvalla äänimerkillä, jos
etäisyys havaittuun kohteeseen on
pienempi kuin noin 20 cm.
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Perutusvahti (RCTA), katso sivu
264: riippuen varustuksesta, pysäköintitutkan näyttö varoittaa myös
sivulta lähestyvistä ajoneuvoista
edessä ja takana.
Laitteen versiosta riippuen:
hätäjarrutustoiminto,
pysäköintitutka
hätäjarrutustoiminnolla
Toimintaperiaate
Pysäköintitutkan hätäjarrutustoiminto käynnistää hätäjarrutuksen
välittömässä törmäysvaarassa.
Yleistä
Järjestelmärajoitusten vuoksi törmäystä ei voida estää kaikissa olosuhteissa.
Toiminto on käytettävissä alle kävelynopeuksissa, kun ajetaan eteenpäin tai liikutaan taaksepäin.
Jos kaasupoljinta painetaan, jarrutustoiminto keskeytyy.
Jos hätäjarrutus on pysäyttänyt
auton, on mahdollista jatkaa lähestymistä esteeseen hidasta vauhtia.
Lähesty painamalla kaasupoljinta
kevyesti.
Jos kaasupoljinta painetaan voimakkaammin, auto lähtee liikkeelle normaalisti. Manuaalinen jarruttaminen
on mahdollista milloin tahansa.
Järjestelmä käyttää pysäköintitutkan
ja pysäköintiavustimen ultraäänitunnistimia.

Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida liikennetilanne oikein. On olemassa onnettomuuden vaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Lisäksi tarkastele
suoraan liikennetilannetta ja auton
ympärillä olevaa aluetta ja puutu tarvittaessa aktiivisesti tilanteisiin.

Järjestelmän kytkeminen päälle /
pois päältä
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Parking" (pysäköinti)
4 "Active PDC emergency intervention" (aktiivinen PDC-hätätoiminto)
5 "Active PDC emergency interv."
(aktiivinen PDC-hätätoiminto)
Asetus tallennetaan tällä hetkellä
käytössä olevaan kuljettajaprofiiliin.
Varusteversiosta riippuen:
sivusuuntainen
pysäköintiavustin
Toimintaperiaate
Järjestelmä varoittaa auton sivuilla
olevista esteistä.
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Yleistä
Järjestelmä käyttää pysäköintitutkan ja pysäköintiavustimen ultraäänitunnistimia.
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Järjestelmän rajoitukset
Turvaohjeet
VAROITUS

Näyttö

Järjestelmän rajoituksista johtuen se
ei välttämättä reagoi lainkaan tai reagoi liian myöhään, väärin tai perusteettomasti. On olemassa onnettomuuden vaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Lisäksi tarkastele
suoraan liikennetilannetta ja auton
ympärillä olevaa aluetta ja puutu tarvittaessa aktiivisesti tilanteisiin.

Auton sivuilla näytetään estemerkinnät auton sivujen suojaamiseksi.

Tietyt olosuhteet ja kohteet voivat
olla ultraäänimittaukselle erityisen
vaikeita, mukaan lukien seuraavat:

 Värilliset merkinnät: varoitus
siitä, että esteitä on havaittu.

 Pienet lapset ja eläimet.

 Harmaat merkinnät, viivoitettu
pinta: esteitä ei ole havaittu.
 Ei merkintöjä, musta pinta: auton
vieressä olevaa aluetta ei ole
vielä tutkittu.
Sivusuuntaisen pysäköintietäisyyden valvonnan rajoitukset
Järjestelmä näyttää vain kiinteät
esteet, jotka tunnistimet havaitsivat
aiemmin, kun niiden ohi ajettiin.
Järjestelmä ei tunnista, onko este
myöhemmin liikkunut. Merkinnät
näkyvät mustana tietyn ajan kuluttua auton ollessa paikallaan. Auton
vieressä oleva alue on tutkittava
uudelleen.

 Henkilöt, joilla on tietyntyyppisiä
vaatteita, esimerkiksi pitkä takki.
 Ultraääniä häiritsevä ulkoinen
tekijä, esimerkiksi ohittava ajoneuvo tai äänekäs kone.
 Likaiset, jäätyneet, vahingoittuneet tai väärin säädetyt tunnistimet.
 Tietyt sääolosuhteet, esimerkiksi
korkea kosteus, märät olosuhteet,
lumisade, äärimmäinen kuumuus
tai voimakas tuuli.
 Muiden ajoneuvojen vetolaitteet
ja vetokoukut.
 Ohuet tai kiilamaiset esineet.
 Liikkuvat kohteet.
 Korkealla olevat ulkonevat kohteet, esimerkiksi ulkonevat seinät.

HALLINTALAITTEET

Ultraäänimittauksen rajoitukset
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 Kohteet, joissa on kulmat, reunat
ja sileät pinnat.

 Jos auton ympärillä on sankkoja
pakokaasuja.

 Pienirakenteiset pinnat tai rakenteet, esimerkiksi aidat.

 Jos auton ympärillä on muita ultraäänilähteitä, esimerkiksi lakaisukoneita, höyrypesureita tai
neonvaloja.

 Kohteet, joissa on huokoiset pinnat.
 Pienet ja matalat kohteet, kuten
laatikot.
 Esteet ja ihmiset kaistan reunalla.
 Pehmeät esteet tai vaahdon
ympäröimät esteet.
 Kasvit tai pensaat.
 Matalat kohteet, esimerkiksi reunakivet, jotka on jo havaittu, voivat päästä tunnistimien sokeisiin
alueisiin sen jälkeen, kun jatkuva
äänimerkki on annettu.
 Järjestelmässä ei oteta huomioon
auton ääriviivojen ulkopuolelle
ulottuvia kuormia.
Väärät hälytykset
Seuraavissa olosuhteissa järjestelmä voi antaa varoituksen, vaikka
havaitsemisalueella ei ole esteitä:
 Rankkasateessa.
 Jos tunnistimet ovat hyvin likaisia
tai jään peittämät.
 Jos tunnistimet ovat lumen peitossa.
 Karkeilla tienpinnoilla.
 Epätasaisilla pinnoilla, esimerkiksi hidastetöyssyillä.
 Suurissa suorakaiteen muotoisissa rakennuksissa, joissa on
sileät seinät, esimerkiksi maanalaiset pysäköintitilat.
 Autopesulassa.

Jos haluat vähentää vääriä hälytyksiä, esimerkiksi automaattisissa
autopesuloissa, sammuta tarvittaessa, katso sivu 256, järjestelmän
automaattinen päälle kytkeytyminen, kun este havaitaan.
Toimintahäiriö
Autoviesti näytetään.
Näyttöön tulee valkoinen
symboli ja tunnistimien tarkistama alue näkyy tummana
värinä ohjausnäytössä.

Pysäköintitutkaan on tullut toimintahäiriö. Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun
luotettavan korjaamon tutkia järjestelmä.

Peruutuskamera
Toimintaperiaate
Peruutuskamera avustaa, kun
peruutat pysäköintitilaan tai ohjaat
peruutuksen aikana. Tämä tapahtuu näyttämällä kuva auton takana
olevasta alueesta.
Avustustoiminnot, kuten apulinjat,
näkyvät myös näytössä.
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Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida liikennetilanne oikein. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta
ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Lisäksi
tarkastele suoraan liikennetilannetta
ja auton ympärillä olevaa aluetta ja
puutu aktiivisesti tilanteisiin.

Yleiskatsaus

Lika voi heikentää kuvan laatua.
Puhdista kameran linssi tarvittaessa.
Kytkeminen päälle /
pois päältä
Automaattinen kytkeytyminen
päälle
Järjestelmä kytkeytyy automaattisesti päälle, jos vaihteenvalitsimen
asento R kytketään päälle moottorin käydessä.
Automaattinen poiskytkentä auton
liikkuessa eteenpäin
Järjestelmä kytkeytyy pois päältä,
kun tietty etäisyys tai nopeus ylittyy.
Kytke järjestelmä tarvittaessa takaisin päälle.
Varustuksesta riippuen:
kytkeminen päälle / pois päältä
käsin

Pysäköintiavustimen painike

Kamera

Paina pysäköintiavustimen
painiketta.

 Päällä: LED-valo syttyy.
 Pois: LED-valo sammuu.
Pysäköintiavustimen toiminnot näytetään ohjausnäytössä.
Näkymän vaihtaminen Toyota
Supra Command -toiminnon
kautta

Kameran linssi sijaitsee lähellä
rekisterikilven valoa.

Jos peruutuskameran näkymää ei
näytetä, vaihda näkymä Toyota
Supra Command -toiminnolla:

3
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Varustuksesta riippuen: auton
painike
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1 Kallista ohjainta sivulle tarvittaessa.



2

Laitteesta riippuen pysäköintitunnistimien havaitsemat esteet näytetään
merkinnöin, katso sivu 263.

"Rear view camera" (peruutuskamera)

Peruutuskameran kuva näytetään.
Toimintaa koskevat vaatimukset

"Obstacle marking" (estemerkintä).

Pysäköintiapulinjat
n Ajoreittilinjat

 Peruutuskamera on kytketty
päälle.
 Pidä kameran tunnistusalue
vapaana. Ulostyöntyvät kuormat
tai kuljetusjärjestelmät, joita ei
ole liitetty perävaunun pistorasiaan, voivat rajoittaa kameran
havaitsemisaluetta.
Näyttö ohjausnäytössä
Yleistä
Useat aputoiminnot voivat olla aktiivisia samanaikaisesti.
Aputoiminnot voidaan aktivoida
manuaalisesti.

Ajoreittilinjat auttavat arvioimaan
tilaa, joka tarvitaan pysäköinnin ja
ohjauksen aikana tasaisella tienpinnalla.
Ajoreittilinjat riippuvat ohjauskulmasta ja ne sovitetaan jatkuvasti
ohjauspyörän liikkeisiin.
n Kääntöympyrän linjat

1 Tarvittaessa kallista ohjainta
vasemmalle.
2 Vastaavien laitteiden kanssa:
"Camera picture" (kameran
kuva)
3


"Parking guide lines"
(pysäköintiapulinjat).

Ajoreitin linjat ja kääntöympyrän linjat
näytetään, katso sivu 262.

Kääntöympyrän linjat voidaan näyttää kamerakuvassa vain yhdessä
ajoreitin linjojen kanssa.
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Kääntöympyrän linjat osoittavat
pienimmän mahdollisen kääntöympyrän ajettaessa tasaisella tiepinnalla.
Kun ohjauspyörä on käännetty tietyn kulman yli, näyttöön tulee vain
yksi kääntöympyrälinja.
n Pysäköinti ajoreittilinjojen ja

kääntymisympyrälinjojen
avulla
1 Aseta auto niin, että punainen
kääntymisympyrälinja on pysäköintitilan rajojen sisällä.

Kirkkauden ja kontrastin
asettaminen Toyota Supra
Command -toiminnolla
Kun peruutuskamera on kytkettynä
päälle:
1 Tarvittaessa kallista ohjainta
vasemmalle.
2

"Camera picture" (kameran
kuva)

3


"Brightness" (kirkkaus)



"Contrast" (kontrasti)

4 Aseta haluamasi arvo.
Järjestelmän rajoitukset
Poiskytketty kamera

Estemerkki

Jos kamera on kytketty pois toiminnasta, esimerkiksi jos takaluukku
on auki, kameran kuva näkyy harmaana varjostuksena.
Kohteiden havaitseminen
Järjestelmä ei tunnista erittäin matalia esteitä ja korkeampia ulkonevia
esineitä, kuten ikkunalautoja.

Laiteesta riippuen pysäköintitunnistimet havaitsevat esteet auton
takana.

Laitteistosta riippuen joissakin avustustoiminnoissa otetaan huomioon
myös pysäköintitunnistimien tiedot.

Estemerkit voidaan näyttää peruutuskameran kuvassa.

Noudata pysäköintitunnistimia käsittelevän luvun ohjeita.

Värin lisäys vastaa pysäköintitunnistimien merkintöjä.

Ohjausnäytössä näkyvät kohteet
voivat olla lähempänä kuin miltä
näyttävät. Älä arvioi etäisyyttä kohteisiin näytön perusteella.

3
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2 Käännä ohjauspyörää siten, että
vihreä ajoreittilinja osuu vastaavan kääntymisympyrälinjan
päälle.
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RCTA (Peruutusvahti)*
*

: Joissakin malleissa

Yleiskatsaus
Auton painikkeet

Toimintaperiaate
Ajettaessa ulos kohdasta, josta liikennettä on vaikea nähdä, tai kun
poistutaan rinnakkaispysäköinnistä,
järjestelmä havaitsee muut sivulta
lähestyvät tienkäyttäjät aikaisemmin kuin mitä kuljettajan istuimelta
on mahdollista havaita.
Pysäköintiavustimen painike

Yleistä

Tutkatunnistimet

Kaksi tutkatunnistinta takapuskurissa valvoo auton takana olevaa
aluetta.
Järjestelmä osoittaa muiden tienkäyttäjien lähestyvän.
Turvaohjeet

Tutkatunnistimet sijaitsevat takapuskurissa.
Pidä puskurit puhtaina ja esteettöminä tutkatunnistimien alueella.
Kytkeminen päälle /
pois päältä

VAROITUS
Järjestelmä ei vapauta sinua henkilökohtaisesta vastuustasi arvioida näkyvyysolosuhteita ja liikennetilannetta
oikein. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Mukauta ajotapasi liikenneolosuhteisiin. Noudata liikennetilannetta ja puutu aktiivisesti, jos tilanne
sitä edellyttää.

Järjestelmän kytkeminen päälle /
pois päältä
1

Paina pysäköintiavustimen
painiketta.
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2 Kallista ohjainta vasemmalle.
3
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Varoitus

"Settings" (asetukset)

4 "Cross-traffic alert" (varoitus
risteävästä liikenteestä)
5 "Cross-traffic alert" (varoitus
risteävästä liikenteestä)
Tai Toyota Supra Command
-toiminnon kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)

Yleistä
Ohjausnäyttö näyttää vastaavan
näytön, äänimerkki voi kuulua ja
ulkopeilin valo vilkkuu.
Ulkopeilin valo

2 "Vehicle settings" (auton
asetukset)
3 "Parking" (pysäköinti)

3

5 "Cross-traffic alert" (varoitus
risteävästä liikenteestä)
Automaattinen kytkeytyminen
päälle
Jos järjestelmä aktivoitiin ohjausnäytössä, se kytkeytyy automaattisesti
päälle heti, kun pysäköintitunnistimet
tai panoraamanäkymä on aktiivinen
ja jokin vaihde on kytkettynä.

Ulkopeilin valo vilkkuu, jos takatunnistimet havaitsevat muita ajoneuvoja, kun auto liikkuu taaksepäin.
Näyttö pysäköintitutkan
näkymässä

Järjestelmä kytkeytyy päälle takana,
kun peruutusvaihde kytketään.
Automaattinen kytkeytyminen pois
päältä
Järjestelmä kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti seuraavissa
tilanteissa:
 Jos kävelynopeus ylittyy.
 Kun tietty etäisyys on ylitetty.
 Pysäköintiavustimen kanssa
tapahtuvan aktiivisen pysäköinnin aikana.

Pysäköintitutkan näkymässä kyseinen raja-alue vilkkuu punaisena, jos
tunnistimet havaitsevat ajoneuvoja.
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4 "Cross-traffic alert" (varoitus
risteävästä liikenteestä)

266

3-1. HALLINTALAITTEET

Ajomukavuus

Äänivaroitus
Visuaalisen näytön lisäksi kuuluu
varoitussignaali, jos oma auto liikkuu vastaavaan suuntaan.
Järjestelmän rajoitukset
Seuraavissa tilanteissa järjestelmän toiminta saattaa olla rajoitettu:
 Jos lähestyvä ajoneuvo ajaa erittäin kovaa.
 Paksussa sumussa, märissä olosuhteissa tai lumessa.
 Jyrkissä mutkissa.
 Jos puskuri on likainen, jäätynyt
tai peitetty esimerkiksi tarroilla.
 Jos tunnistimien näkökenttä on
estynyt esim. autotallin seinien,
pensasaitojen tai lumikinosten
vuoksi.
 Jos ulkonevaa kuormaa kuljetetaan.
 Jos risteävät kohteet liikkuvat
hyvin hitaasti.
 Jos tunnistimien näkökentässä
on muita kohteita, jotka peittävät
risteävän liikenteen.

Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Jousituksen osat
Jousituksen osat on optimoitu
auton ja sen käyttöalueen mukaan,
mikä takaa parhaan mahdollisen
ajokokemuksen.

Sähköisesti säätyvä jousitus*
*:

Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
Sähköisesti säätyvä jousitus on
säädettävä urheilullinen jousitus.
Järjestelmä vähentää ei-toivottuja
auton liikkeitä, kun käytetään
dynaamista ajotapaa tai ajettaessa
epätasaisilla teillä.
Tieolosuhteista ja ajotavasta riippuen tämä lisää ajo-dynamiikkaa ja
ajomukavuutta.
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Yleistä
Järjestelmässä on erilaisia iskunvaimennusasetuksia, mukavasta
matkustamisesta dynaamiseen ajamiseen.
Vaimenninkonfiguraatiot sisältyvät
Sport-ajotilan katkaisimen eri ajotiloihin, katso sivu 164.
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Lämmitys-/
ilmastointijärjestelmä
Auton varusteet

Sisäilman laatu
Auton ilmanlaatua parantavat seuraavat komponentit:
 Päästötestattu sisustus.
 Raitisilmasuodatin.
 Lämmitys-/ilmastointijärjestelmä, joka säätää lämpötilaa,
ilmavirtausta sekä ilmankierrätystoimintoa.
 Automaattinen ilmankierrätystoiminnon hallinta (AUC).
 Itsenäinen ilmanvaihto.

3
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Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.
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Turvaohjeet
VAROITUS
Kun käytät lämmitys-/ilmastointilaitetta, istuinlämmittimiä jne. pitkiä
aikoja, varmista, että mitään kehonosia ei pidetä lähellä ilmansuuttimia tai
suorassa kosketuksessa istuimeen,
koska se voi aiheuttaa pieniä palovammoja tai kylmävammoja. Jos
sinulle tulee outo olo käyttäessäsi
lämmitys-/ilmastointijärjestelmää tai
istuinlämmittimiä, lopeta käyttö tai
muuta asetuksia välittömästi.

Automaattinen lämmitys-/
ilmastointi

Ilmastointitoiminnot
Painike

Toiminta

Lämpötila, katso sivu 269.

Ilmastointitoiminto, katso
sivu 269.

Suurin jäähdytys, katso
sivu 270.

Yleiskatsaus
Auton painikkeet

AUTO-ohjelma, katso sivu
270.

Ilmankierrätystoiminto,
katso sivu 271.
Poiskytkentä, katso sivu
269.

Iman suuntaus, manuaalinen, katso sivu 272.

Poista huurre ja kondensaatio tuulilasista, katso
sivu 272.
Takalasin lämmitys, katso
sivu 272.
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Painike

Toiminta

Istuinlämmitys, katso sivu
120.
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Säätö

Käännä säädintä myötäpäivään nostaaksesi lämpötilaa ja vastapäivään laskeaksesi lämpötilaa.

Ilmavirta, manuaalinen,
katso sivu 271.

Kytkeminen päälle /
pois päältä
Päälle kytkeminen

1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Climate comfort" (ilmastointimukavuus)

 Takalasin lämmitin.

4 "Temperature adjustment, upper
body" (lämpötilan säätö, ylävartalo)

 Istuinlämmitys.

5 Aseta haluamasi lämpötila.

 Poiskytkentä.

Kytkeminen pois päältä
Koko järjestelmä:
Paina painiketta ja pidä sitä
painettuna.

Vältä vaihtamasta lämpötila-asetuksia nopeasti peräkkäin. Automaattisella lämmitys-/ilmastointijärjestelmällä ei ehkä ole riittävästi
aikaa valitun lämpötilan aikaansaamiseen.

Lämpötila

Jäähdytys

Toimintaperiaate

Toimintaperiaate

Automaattinen lämmitys-/ilmastointilaite mukautuu asetettuun lämpötilaan niin nopeasti kuin mahdollista,
käyttämällä tarvittaessa suurinta
jäähdytys- tai lämmitystehoa. Lämpötilaa pidetään sitten yllä.

Sisäilma jäähdytetään ja kuivataan,
sitten se lämmitetään uudelleen
lämpötila-asetuksen mukaan.
Sisätilaa voidaan jäähdyttää vain,
kun ajovalmiustila on päälle kytkettynä.
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Paina mitä tahansa painiketta seuraavin poikkeuksin:

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
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Kytkeminen päälle / pois päältä
Paina painiketta.

Jäähdytystoiminto kytkeytyy päälle,
kun moottori on käynnissä.
Jäähdytystoiminto kytkeytyy automaattisesti päälle ilmankierrätystoiminnon aikana ilman kuivattamiseksi ja kondensaation estämiseksi.
Sääolosuhteista riippuen tuulilasi ja
sivuikkunat voivat sumentua hetkeksi, kun ajovalmiustila kytketään
päälle.
AUTO-ohjelmassa jäähdytys kytkeytyy automaattisesti päälle.
Kun automaattinen lämmitys-/
ilmastointi on toiminnassa, auton
alle kehittyy kondensaatiota, joka
poistuu auton alta.
Suurin jäähdytysteho
Toimintaperiaate
Kun ajovalmiustila kytketään
päälle, järjestelmä asettuu alimpaan lämpötilaan sekä optimaaliseen ilmavirtaukseen ja ilmankierrätystoiminnolle.
Yleistä
Toiminto on käytettävissä yli noin
0 °C ulkolämpötiloissa, kun ajovalmiustila on päälle kytkettynä.

Kytkeminen päälle / pois päältä

Paina painiketta.

LED-valo syttyy, kun järjestelmä
kytketään päälle.
Ilma virtaa sivusuuttimista ylävartalon alueelle. Siksi sivusuuttimet
tulee avata.
Ilmavirtaa voidaan säätää, kun
ohjelma on aktiivinen.
AUTO-ohjelma
Toimintaperiaate
AUTO-ohjelma jäähdyttää, tuulettaa tai lämmittää sisätilat automaattisesti.
Tämä tapahtuu säätämällä automaattisesti ilmavirtausta, ilman
suuntausta ja lämpötilaa sisälämpötilan ja valitun lämpötilan
mukaan.
Kytkeminen päälle / pois päältä

Paina painiketta.

LED-valo syttyy, kun AUTOohjelma kytketään päälle.
Valitusta lämpötilasta ja ulkoisista
vaikutuksista riippuen ilma suuntautuu tuulilasiin, sivuikkunoihin, ylävartaloon ja jalkatilaan.
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AUTO-ohjelmassa, katso sivu 269,
jäähdytys kytkeytyy automaattisesti päälle.
AUTO-ohjelma sammuu automaattisesti, kun ilman suuntaus asetetaan manuaalisesti.
Ilmankierrätystoiminto
Toimintaperiaate

Ilmankierrätystoiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä tietyn
ajan kuluttua ympäristön olosuhteista riippuen kondensaation välttämiseksi.
Jäähdytystoiminto kytkeytyy myös
automaattisesti kondenssiveden
muodostumisen estämiseksi.
Jatkuva laitteen käyttö ilmankierrätystoiminnolla huonontaa sisäilman
laatua ja ikkunoiden kondensoituminen lisääntyy.
Jos kondenssia esiintyy, sammuta
ilmankierrätystoiminto tai poista
kondensaatio, katso sivu 272.
Ilmanvirtauksen suuntauksen
säätäminen manuaalisesti

Käyttö
Paina painiketta toistuvasti, jos haluat avata toimintatilan.

LED-valo syttyy, kun ilmankierrätystoiminto kytketään päälle.
Jos vasen LED-valo syttyy: Automaattoinen ilmankierrätystoiminto
Jos saastetunnistin havaitsee epäpuhtauksia ulkoilmassa, ilmatila vaihtuu
automaattisesti ulkoilmasta ilmankierrätystoimintoon.

Jos oikea LED-valo syttyy: Ilmankierrätystoiminto
Matkustamon ilmaa kierrätetään jatkuvasti.

Kun ilmankierrätystoiminto kytketään pois päältä, auton sisätiloihin
virtaa raitista ilmaa.

Toimintaperiaate
Lämmitys-ilmastointilaitteen ilmavirtaus voidaan asettaa manuaalisesti.
Yleistä
Jos haluat säätää ilmavirtaa
manuaalisesti, kytke ensin AUTOohjelma pois päältä.
Käyttö
Paina painiketta vasemmalla tai oikealla puolella:
vähennä tai lisää ilmavirtaa.

Valittu ilmavirtaus näkyy automaattisen ilmastoinnin näytössä.

3

HALLINTALAITTEET

Jos auton ulkopuolella oleva ilma
haisee epämiellyttävältä tai sisältää
epäpuhtauksia, ilman syöttö auton
sisätiloihin voidaan sulkea. Tällöin
ilma auton sisällä kierrätetään.
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Akun suojaamiseksi automaattisen
lämmitys-/ilmastointijärjestelmän
ilman virtausnopeutta vähennetään
tarvittaessa.
Ilmanjaon säätäminen
manuaalisesti
Toimintaperiaate
Lämmitys-ilmastointilaitteen ilman
suuntaus voidaan asettaa manuaalisesti.
Käyttö
Valitse ohjelma painamalla painiketta toistuvasti:

 Ikkunat, ylävartalon alue ja jalkatila.
 Ylävartalon alue ja jalkatila.

Tuulilasin sulatus ja
kondenssin poistaminen
Toimintaperiaate
Jää ja huuru poistuvat nopeasti tuulilasista ja etupuolen sivuikkunoista.
Kytkeminen päälle / pois päältä
Paina painiketta.

LED-valo syttyy, kun järjestelmä
kytketään päälle.
Ilman virtausta voidaan säätää
manuaalisesti, kun järjestelmä kytketään päälle.
Jos ikkunassa on huurua,
paina ohjaimen puolella
olevaa painiketta tai kytke
jäähdytystoiminto päälle.
Varmista, että ilma voi virrata tuulilasiin.

 Jalkatila.
 Ikkunat ja jalkatila.
 Ikkunat.
 Ikkunat ja ylävartalo.
 Vartalon yläosaan.
Valittu ilman suuntaus näkyy automaattisen ilmastointi-/lämmitysjärjestelmän näytössä.
Jos huurua esiintyy, poista se,
katso sivu 272.

Takalasin lämmitys
Paina painiketta. LED-valo
syttyy.

Toiminto on käytettävissä, kun
moottori on käynnissä.
Takalasin lämmitys sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Raitisilmasuodatin
Raitisilmasuodatin suodattaa pölyä
ja siitepölyä sisään tulevasta
ilmassa.

3-1. HALLINTALAITTEET

Vaihdatuta tämä suodatin auton
huollon yhteydessä, katso sivu 337.

Ilmanvaihto
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Ilmanvaihto edessä
Yleiskatsaus

Toimintaperiaate
Ilmavirtojen suunta voidaan asettaa
erikseen.
Ilmanvaihdon asettaminen
Yleistä

Suora ilmanvaihto
Kohdista ilmavirta suoraan auton
matkustajiin. Ilmavirtaus lämmittää
tai jäähdyttää ilman asetetusta lämpötilasta riippuen.
Epäsuora ilmanvaihto
Älä kohdista ilmavirtaa suoraan
auton matkustajiin. Auton sisätilaa
jäähdytetään tai lämmitetään epäsuorasti asetetun lämpötilan
mukaan.

 Uritettu pyörä sivusuuttimien
avaamiseksi ja sulkemiseksi,
nuolet 2.
Ilmanvaihdon lämpötilan säätää
n Yleistä

Ylävartalon ilmanvaihdon lämpötilaa voidaan säätää.
Lämpötila säädetään yksilöllisesti,
esimerkiksi kohti sinistä haluttaessa
kylmempää ilmaa ja kohti punaista
haluttaessa lämpimämpää ilmaa.
Ilmanvaihdon ilmavirtaus ylävartalolle lämmittää tai jäähdyttää huomattavasti asetetusta lämpötilasta
riippuen.
Kuljettajalle ja etumatkustajalle
asetettu sisälämpötila ei muutu tällä
tavoin.
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Ilman virtaussuunnaksi voidaan
valita suora tai epäsuora ilmanvaihto.

 Vipu ilmavirran suunnan muuttamiseksi, nuolet 1.
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Itsenäinen ilmanvaihto
Toimintaperiaate
Itsenäisellä ilmanvaihdolla sisätilan
lämpötila voidaan säätää ennen
matkan alkua. Lämpötila-asetuksesta ja ympäristön lämpötilasta
riippuen matkustamo tuuletetaan tai
lämmitetään moottorista saadun
jälkilämmön avulla.

Kytkeminen suoraan päälle /
pois päältä
Yleistä
Järjestelmä voidaan kytkeä päälle
tai pois päältä eri tavoin.
Järjestelmä kytkeytyy pois päältä
automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Se toimii edelleen lyhyen ajan
kuluttua sen jälkeen, kun se on kytketty pois päältä.

Yleistä
Järjestelmä voidaan kytkeä päälle
ja pois päältä suoraan tai ennalta
valitulle lähtöajalle.
Kytkentäaika lasketaan ulkolämpötilan perusteella. Järjestelmä käynnistyy hyvissä ajoin ennen ennalta
valittua lähtöaikaa.

Käyttämällä painiketta
n Yleistä

Jos auto on valmiustilassa, itsenäinen ilmanvaihto voidaan kytkeä
päälle tai pois päältä automaattisen
lämmitys-/ilmastointilaitteen painikkeiden avulla.
n Päälle kytkeminen

Toimintaa koskevat
vaatimukset
 Auto on lepo- tai valmiustilassa,
ei ajovalmiustilassa.
 Akku on riittävästi varautunut.
Kytkeytyessään päälle itsenäinen
ilmanvaihto käyttää virtaa auton akusta.
Tästä syystä suurin sallittu käyttöaika
on rajoitettu akun suojaamiseksi. Kun
moottori on käynnistynyt tai lyhyen ajomatkan jälkeen, järjestelmä on jälleen
käytettävissä.

 Varmista, että auton päivämäärä
ja kellonaika ovat oikein.
 Avaa suuttimet, jotta ilmaa pääsee matkustamoon.

Paina mitä tahansa painiketta,
paitsi:
 Takalasin lämmitin.
 Ilmavirran painikkeen alaosa.
 Istuinlämmitys.
n Kytkeminen pois päältä

Järjestelmä kytkeytyy pois päältä,
kun auto jätetään ja lukitaan.
Pidä painike painettuna.
Toyota Supra Command -toiminnon kautta
1 "My Vehicle" (oma auto)
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2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Climate comfort" (ilmastointimukavuus)
4 "Auxiliary ventilation" (lisätuuletus)
5 "Activate now" (aktivoi heti)
Näyttö
automaattisen lämmitys-/ilmastointijärjestelmän symboli ilmaisee,
että järjestelmä on kytketty päälle.

Lähtöaika

Lähtöajan ja aikataulun mukaisen
lähtöajan säätämisen/aktivoinnin
välillä tulisi kulua vähintään 10
minuuttia, jotta ilmastoinnilla on riittävästi aikaa toimia.
Lähtöajan asettaminen
n Toyota Supra Command

-toiminnon kautta
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle settings" (auton asetukset)
3 "Climate comfort" (ilmastointimukavuus)
4 "Auxiliary ventilation" (lisätuuletus)
5 Valitse haluamasi lähtöaika.
6 Lähtöajan asettaminen.

Toimintaperiaate
Jotta varmistettaisiin miellyttävä
sisäilman lämpötila autossa matkan
alussa, on mahdollista asettaa eri
lähtöajat.
 Kertaluonteinen lähtöaika: aika
voidaan asettaa.
Järjestelmä kytkeytyy päälle kerran.

 Lähtöaika viikonpäivällä: aika ja
viikonpäivä voidaan asettaa.
Järjestelmä kytkeytyy päälle hyvissä
ajoin ennen asetettua lähtöaikaa viikon
tarvittavina päivinä.

7 Valitse tarvittaessa viikonpäivä.
Lähtöajan aktivointi
n Toimintaa koskevat

vaatimukset
Jos lähtöajan on määrä ohjata itsenäisen ilmanvaihdon kytkeytymistä
päälle, lähtöaika on aktivoitava
ensin.
n Toyota Supra Command

-toiminnon kautta
1 "My Vehicle" (oma auto)

Lähtöajan esivalinta tehdään kahdessa vaiheessa:

2 "Vehicle settings" (auton asetukset)

 Aseta lähtöajat.

3 "Climate comfort" (ilmastointimukavuus)

 Aktivoi lähtöaika.
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REST näkyy ilmastointijärjestelmässä. Moottorin jäljellä olevaa
lämpöä käytetään.
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4 "Auxiliary ventilation" (lisätuuletus)

Sisätilojen varusteet

5 "For departure time" (lähtöaikaa
varten)

Auton varusteet

6 Aktivoi lähtöaika.
Näyttö
Automaattisen ilmastointijärjestelmän symboli ilmoittaa, että lähtöaika on aktivoitu.

Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Aurinkosuoja
Häikäisysuoja
Taita aurinkosuoja alas- tai ylöspäin.
Ehostuspeili
Ehostuspeili sijaitsee häikäisysuojan suojuksen takana. Peilin valo
syttyy, kun kansi avataan.

Sähköpistorasiat
Toimintaperiaate
Savukkeensytytintä voidaan käyttää sähkölaitteiden liitäntänä, kun
valmiustila tai ajovalmiustila on kytketty päälle.
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Yleistä
Kaikkien pistorasioiden kokonaiskuormitus ei saa olla yli 140 wattia
12 voltilla.
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Keskikonsoli
Vedä suojus irti.

Älä aseta yhteensopimatonta pistoketta pistorasian vaurioitumisen
välttämiseksi.
Turvaohjeet
VAROITUS
Tavaratila*
*:

Joissakin malleissa

Avaa suojus.

HUOMAA
Auton akun latauslaitteet voivat toimia
suurilla jännitteillä ja suurilla virroilla,
jotka voivat ylikuormittaa tai vahingoittaa 12 voltin sisäistä verkkoa. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Kytke auton akun latauslaitteet vain
moottoritilan apukäynnistysliitäntöihin.

USB-liitäntä
Yleistä

HUOMAA
Jos pistorasiaan putoaa metallisia
esineitä, ne voivat aiheuttaa oikosulun. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Kun olet käyttänyt pistorasiaa, aseta sen suojus takaisin paikalleen.

Noudata USB-liitäntöjä koskevassa luvussa olevia ohjeita, jotka
koskevat mobiililaitteiden liittämistä
USB-liitäntään, katso sivu 83.
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Laitteet ja johdot, esimerkiksi kannettavat navigointilaitteet, jotka sijaitsevat turvatyynyjen laukeamisalueella,
voivat estää turvatyynyn laukeamisen tai singahtaa matkustamoon, jos
turvatyyny laukeaa. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Varmista, että laitteet ja kaapelit eivät ole
turvatyynyjen laukeamisalueella.
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Keskikonsolissa

Maasta riippuen tällä tavalla voidaan
saavuttaa parempi verkkovastaanotto
ja tasainen äänentoiston laatu.

Yleistä
Kun asetat matkapuhelimen latauslaitteeseen, varmista ettei puhelimen ja langattoman latauslaitteen
välissä ole esineitä.
USB-liitäntä sijaitsee keskikonsolissa.
Ominaisuudet:
 USB-liitäntä tyyppi A.
 Ulkoisten laitteiden latausvirta.
 Latausvirta:
korkeintaan 1,5 A (autot, joissa ei ole
langatonta laturia)
korkeintaan 2,1 A (autot, joissa on langaton laturi)

 Tiedonsiirtoon.

Langaton latauslaite
Toimintaperiaate
Langattoman latauslaitteen avulla
seuraavat toiminnot voidaan suorittaa langattomasti:
 Qi-yhteensopivien matkapuhelimien tai muiden Qi-standardia
tukevien kannettavien laitteiden
lataus.
 Matkapuhelimen yhdistäminen
ulkoiseen antenniin.

Latauksen aikana latauslaite ja matkapuhelin saatavat kuumentua. Jos
lämpötila nousee, matkapuhelimen
läpi kulkeva latausvirta saattaa alentua; harvinaisissa tapauksissa
lataustoiminto keskeytyy väliaikaisesti. Katso matkapuhelimen käyttöohjeesta aiheeseen liittyvät tiedot.
Jos auton varusteisiin kuuluu
latausilmaisin, ohjausnäyttö näyttää, onko Qi-yhteensopiva matkapuhelin latauksessa.
Turvaohjeet
VAROITUS
Kun Qi-yhteensopivaa laitetta ladataan latauslaitteessa, latauslaitteen ja
ladattavan laitteen välissä olevat
metalliesineet voivat kuumentua voimakkaasti. Jos ladattavan laitteen ja
lataustelakan väliin asetetaan tallennusvälineitä tai sähköisiä kortteja, esimerkiksi älykortteja, magneettijuovilla
varustettuja kortteja tai signaaleja
välittäviä kortteja, tämä voi heikentää
kortin toimintaa. On olemassa loukkaantumisen ja materiaalivahinkojen
vaara. Kun lataat kannettavia laitteita,
varmista, että kannettavan laitteen ja
latauslaitteen välissä ei ole esineitä.
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HUOMAA
Latauslaite on tarkoitettu tietyn kokoisille matkapuhelimille. Liiallisen voiman käyttö asetettaessa matkapuhelinta lataustelakkaan saattaa vahingoittaa telakkaa tai matkapuhelinta.
On olemassa materiaalivahingon
vaara. Huomaa matkapuhelimen
enimmäismitat. Älä työnnä matkapuhelinta väkisin latauslaitteeseen.
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Käyttö
Yleiskatsaus

Toimintaa koskevat
vaatimukset

Mikäli matkapuhelin ei tue Qi-standardia, se voidaan ladata käyttäen erityistä
Qi-yhteensopivaa latausalustaa.

 Valmiustila on kytketty päälle.
 Huomaa matkapuhelimen enimmäismitat.
 Käytä ainoastaan 2 mm:n paksuisia suojakuoria ja -koteloita.
Muuten lataustoiminto saattaa
heikentyä.
 Ladattava matkapuhelin on keskellä latauslaitetta.

1 LED
2 Säilytysalue
Matkapuhelimen asettaminen
paikoilleen.
Aseta matkapuhelin keskelle alustaa näyttö ylöspäin.
Matkapuhelimen enimmäiskoko on noin
154,5 x 80 x 18 mm.

LED-näytöt
Väri

Merkitys
Matkapuhelin latautuu.

Sininen

Riippuen mallista ja autosta,
sininen LED ei enää pala,
kun latauslaitteessa oleva
Qi-yhteensopiva matkapuhelin on täysin latautunut.
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 Matkapuhelimen on tuettava
vaadittavaa Qi-standardia ja
oltava sen kanssa yhteensopiva.
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Väri

Merkitys
Matkapuhelin ei lataudu.

Oranssi

Matkapuhelin saattaa olla
alttiina liian korkeille lämpötiloille tai latauslaitteessa
saattaa olla vieraita esineitä.
Matkapuhelin ei lataudu.

Ota yhteyttä Toyota-huoltoPunainen liikkeeseen tai muuhun huoltoliikkeeseen tai erikoisliikkeeseen.

Varoitus unohtuneesta
matkapuhelimesta
Yleistä
Jos auto on varustettuna unohtuneen puhelimen varoitustoiminnolla, varoitus voidaan antaa, jos
Qi-toiminnolla varustettu matkapuhelin on jätetty latauslaitteeseen
poistuttaessa autosta.
Varoitus unohtuneesta puhelimesta näkyy mittaristossa.
Kytkeminen päälle
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "System settings" (järjestelmäasetukset)
3 "Wireless charging tray" (langaton latausalusta)
4 "Forgotten mobile device alert"
(varoitus unohtuneesta kannettavasta laitteesta)

Järjestelmän rajoitukset
Jos matkapuhelin tai auton matkustamo on alttiina erittäin korkeille
lämpötiloille, matkapuhelimen
lataustoiminto saattaa olla rajoittunut ja tietyt toiminnot eivät ehkä
toimi.
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Säilytystilat
Auton varusteet

Turvaohjeet
VAROITUS
Irtonaiset esineet tai laitteet, jotka on
kytketty johdolla autoon, esimerkiksi
matkapuhelimet, voivat lentää ympäriinsä matkustamossa matkan aikana,
esimerkiksi onnettomuudessa tai jarrutuksen tai väistöliikkeen yhteydessä. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Varmista, että irralliset
esineet tai laitteet, jotka on kytketty
johdolla autoon, on kiinnitetty matkustamossa.

HUOMAA
Liukumattomat päällysteet voivat
vahingoittaa kojetaulua. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Älä käytä liukumattomia päällysteitä.

Varastointitilat
Yleistä
Auton sisätiloissa on useita säilytystiloja esineiden säilytystä varten.

Hansikaslokero
Turvaohjeet
VAROITUS
Hansikaslokero avautuu sisätilaan.
Käsinelokerossa olevat esineet saattavat lentää ympäriinsä matkustamossa matkan aikana, esimerkiksi
onnettomuudessa tai jarrutuksen tai
väistöliikkeen yhteydessä. Tällöin on
olemassa loukkaantumisvaara. Sulje
hansikaslokero välittömästi sen käytön jälkeen.

Avaaminen

Vedä kahvasta.
Hansikaslokeron valo syttyy.
Sulkeminen
Sulje kansi.
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Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.
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Lukitseminen

Mukinpidikeet

Hansikaslokero voidaan lukita
integroidulla avaimella, katso sivu
93. Tämä estää pääsyn hansikaslokeroon.
Kun hansikaslokero on lukittu,
kauko-ohjain voidaan luovuttaa
ilman integroitua avainta esimerkiksi silloin, kun auto luovutetaan
pysäköintipalvelun pysäköitäväksi.
Turvaohjeet

Ovitaskut
Yleistä
Ovissa on säilytystilat.
Turvaohjeet
VAROITUS
Särkyvät esineet, esimerkiksi lasipullot tai lasit, voivat rikkoutua onnettomuuden sattuessa. Sirpaleita voi
levitä ympäri matkustamoa. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara. Älä käytä särkyviä
esineitä ajon aikana. Säilytä särkyvät
esineet vain suljetuissa säilytyslokeroissa.

VAROITUS
Mukinpidikkeiseen sijoitetut sopimattomat astiat voivat vahingoittaa
mukinpidikkeitä tai sinkoutua matkustamoon esimerkiksi onnettomuuden
sattuessa tai jarrutuksen tai väistöliikkeen yhteydessä. Läikkyneet nesteet
voivat häiritä kuljettajan keskittymistä
tiehen ja johtaa onnettomuuteen.
Kuumat juomat voivat vahingoittaa
mukinpidikkeitä tai aiheuttaa palovammoja. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara.
Älä työnnä vieraita esineitä mukinpidikkeeseen. Käytä kevyitä, suljettavia
ja särkymättömiä säiliöitä. Älä kuljeta
kuumia juomia.
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Tavaratila
Auton varusteet

Kuormat
Turvaohjeet
VAROITUS
Korkea auton kokonaispaino voi ylikuumentaa renkaita, mikä voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita ja äkillisen rengaspainehäviön. Tämä voi vaikuttaa
huonontavasti auton käsiteltävyyteen, esimerkiksi heikentää suuntavakautta, pidentää jarrutusmatkaa ja
muuttaa ohjausominaisuuksia. On
olemassa onnettomuuden vaara.
Noudata renkaiden sallittua kuormitusindeksiä, äläkä ylitä auton sallittua
kokonaispainoa.

VAROITUS
Jos sallittu kokonaispaino ja sallitut
akselipainot ylittyvät, auton turvallisuutta ei enää voida taata. Silloin on
olemassa onnettomuusvaara. Älä
ylitä sallittua kokonaispainoa ja sallittuja akselipainoja.

VAROITUS
Irtonaiset esineet tai laitteet, jotka on
kytketty johdolla autoon, esimerkiksi
matkapuhelimet, voivat lentää ympäriinsä matkustamossa matkan aikana,
esimerkiksi onnettomuudessa tai jarrutuksen tai väistöliikkeen yhteydessä.
Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Varmista, että irralliset esineet
tai laitteet, jotka on kytketty johdolla
autoon, on kiinnitetty matkustamossa.

VAROITUS
Väärin sijoitetut esineet voivat liukua
tai sinkoutua matkustamoon, esimerkiksi onnettomuudessa tai jarrutuksen
tai väistöliikkeen yhteydessä. Auton
matkustajat voivat saada iskuja ja
loukkaantua. Tällöin on olemassa
loukkaantumisvaara. Sijoita ja kiinnitä esineet ja kuorma oikein.

HUOMAA
Tavaratilassa olevat nesteet voivat
aiheuttaa vaurioita. On olemassa
omaisuusvahinkojen vaara. Varmista,
että nesteitä ei pääse vuotamaan
tavaratilaan.

Kuormien sijoittaminen
auton ja niiden
kiinnittäminen
 Kierrä suojamateriaalia kuorman
terävien kulmien ja reunojen
ympärille.
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Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.
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 Raskaat kuormat: sijoita mahdollisimman eteen ja mahdollisimman alas, mieluiten heti tavaratilan jakajan taakse.

Laukunpidikkeet
Yleistä

 Pienet ja kevyet kuormat: kiinnityshihnoilla, matkatavaraverkolla
tai muilla sopivilla hihnoilla.
 Suuret ja raskaat kuormat: kiinnitä kuormaliinoilla.

Tavaratilan
kiinnityssilmukat*
*:

Joissakin malleissa

Yleistä
Kuorman kiinnittämiseen tarkoitetut varusteet, esimerkiksi kiinnityshihnat, kiristyshihnat tai tavaraverkot, on kiinnitettävä tavaratilassa
oleviin kiinnityssilmukoihin.
Kiinnityssilmukat

Tavaratilan vasemmalla ja oikealla
puolella on laukunpidike.
Turvaohjeet
VAROITUS
Laukunpidikkeiden väärä käyttö voi
aiheuttaa vaaran, esimerkiksi jos esineitä sinkoutuu jarrutuksen ja väistöliikkeen yhteydessä. On olemassa
loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara. Ripusta vain kevyitä esineitä, esimerkiksi ostoskasseja, laukunpidikkeisiin. Kuljeta raskaita matkatavaroita tavaratilassa vain, jos se
ne on asianmukaisesti kiinnitetty.

Kiristyshihna
Oikeanpuoleisessa verhouspaneelissa on kiristyshihna pienten esineiden kiinnittämiseen.
Tavaratilassa on neljä kiinnityssilmukkaa kuorman kiinnittämiseen.
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Verkko

285

Tavaratilan suojaverho
Irrottaminen
Suojaverho voidaan irrottaa suurten esineiden säilytystä varten.
1 Irrota kiinnityshihnat takaluukusta.
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Pienet esineet voidaan säilyttää
verkossa vasemmalla puolella.
Siirrä verkko alas kuljettaaksesi
suurempia esineitä. Ota kiinni niin
läheltä verkon reunaa kuin mahdollista, kannattimen vierestä. Alussa
tuntuu vastus, joka tulee ylittää.

2 Nosta suojusta hieman, nuoli 1,
ja vedä sitä taaksepäin pidikkeistä, nuolet 2.

Säilytyslokero oikeassa
sivussa
Yleistä
Tavaratilan oikealla puolella on säilytyslokero.
Avaaminen

Avaa oikeanpuoleisen sivuverhouksen suojus, nuoli 1, ja avaa, nuoli 2.

Kiinnittäminen
Kiinnitä päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että tavaratilan
suojaverho on asettunut kunnolla
pidikkeisiin.
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Ajamiseen liittyviä
varotoimenpiteitä
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Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Turvaohjeet
VAROITUS
Uudet osat ja komponentit voivat
aiheuttaa sen, että turvallisuusjärjestelmät ja kuljettajan apujärjestelmät
reagoivat viiveellä. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Kun uusia
osia on asennettu tai auto on uusi, aja
maltillisesti ja puutu tarvittaessa tilanteisiin varhaisessa vaiheessa. Noudata eri osia ja komponentteja koskevia sisäänajo-ohjeita.

Moottori, vaihteisto ja
tasauspyörästö
2 000 km:iin asti
Älä ylitä moottorin suurinta kierroslukua ja auton suurinta nopeutta:

Sisäänajo

 Bensiinimoottoreilla, 4 500 rpm
ja 160 km/h.

Yleistä

Vältä kaasupolkimen polkaisemista pohjaan ja ajamista täydellä
kuormituksella.

Liikkuvien osien on sopeuduttava
toisiinsa.
Seuraavat ohjeet auttavat maksimoimaan auton käyttöiän ja tehokkuuden.
Älä käytä Launch Control -toimintoa
sisäänajon aikana, katso sivu 163.

Alkaen 2 000 kilometristä
Moottorin kierroslukua ja ajonopeutta voidaan lisätä asteittain.
Renkaat
Valmistusprosessin takia uusien
renkaiden pito ei ole paras mahdollinen.
Aja maltillisesti ensimmäisten
300 km aikana.
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Jarrujärjestelmä
Jarrulevyt ja -palat saavuttavat täyden tehokkuuden vasta noin 500
kilometrin jälkeen. Aja maltillisesti
tämän sisäänajokauden aikana.
Uusien osien asentamisen
jälkeen
Noudata sisäänajo-ohjeita uudelleen, jos aikaisemmin mainitut osat
uusitaan.

Yleistä ajotietoa
Takaluukun sulkeminen

VAROITUS
Takaluukku avautuu yli auton korkeuden, ja onnettomuudessa, jarrutuksessa tai väistöliikkeessä luukku saattaa olla vaarana auton matkustajille ja
muille tienkäyttäjille, tai vaurioittaa
autoa. Pakokaasut voivat myös
päästä matkustamoon. On olemassa
loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara. Älä aja takaluukun
ollessa avattuna.

Jäätä ikkunoissa
HUOMAA
Ikkuna avautuu hieman, kun auton
ovenkahvasta vedetään. Pakkasella
ikkuna saattaa jäätyä, jolloin se ei voi
avautua. On olemassa materiaalivahingon vaara. Varmista, että ikkuna
laskeutuu kun vedät ovenkahvasta.
Poista lumi tai jää ikkunasta. Älä avaa
ovea väkisin.

Kuuma
pakokaasujärjestelmä
VAROITUS
Auton korin alle saattaa muodostua
korkeita lämpötiloja ajon aikana, johtuen esimerkiksi pakokaasujärjestelmästä. Pakokaasujärjestelmän koskettaminen saattaa aiheuttaa palovammoja. On olemassa loukkaantumisvaara. Älä koske pakokaasujärjestelmää, mukaan lukien pakoputkea.

VAROITUS
Jos syttyvät materiaalit, esimerkiksi
lehdet tai ruoho, joutuvat kosketuksiin
pakokaasujärjestelmän kuumien
osien kanssa, nämä materiaalit voivat
syttyä. On olemassa tulipalon ja loukkaantumisen vaara. Älä koskaan
irrota korin alle asennettuja lämpösuojia tai käsittele niitä alustan suojaaineilla. Varmista, että ajamisen, joutokäynnin tai pysäköinnin aikana
palavia materiaaleja ei joudu kosketuksiin kuumien auton osien kanssa.
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Turvaohjeet
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Pakokaasujen
hiukkassuodatin
Toimintaperiaate
Pakokaasujen hiukkassuodatin
kerää nokihiukkasia. Nokihiukkaset poltetaan korkeissa lämpötiloissa pakokaasujen hiukkassuodattimen puhdistamiseksi tarpeen
mukaan.
Yleistä
Puhdistusprosessi kestää muutaman minuutin, jonka aikana voi
tapahtua seuraavaa:

Pakokaasun
hiukkassuodattimen
puhdistaminen ajon aikana
Eri kuljettajaprofiilit varmistavat,
että pakokaasun hiukkassuodatin
on itsepuhdistuva. Jos pakokaasujen hiukkassuodatin on itsepuhdistustoiminnon lisäksi puhdistettava
aktiivisesti ajon aikana, autoviesti
näytetään.
Toimi seuraavasti seuraavalla kerralla, kun ajat taajama-alueiden
ulkopuolella noin 30 minuuttia:
 Kytke vakionopeussäädin pois
päältä.

 Moottori käy väliaikaisesti hieman karkeasti.

 Ota jalkasi pois kaasupolkimelta
toistuvasti ja anna auton liikkua
lipumalla, katso sivu 295.

 Normaalin tehon saavuttamiseksi tarvitaan hieman suurempi
moottorin käyntinopeus.

 Jos mahdollista, aja vaihtelevilla
nopeuksilla.

 Pieni määrä savua tulee pakoputkesta, jopa moottorin pysäyttämisen jälkeen.
 Melua saattaa esiintyä, esimerkiksi jäähdyttimen tuulettimesta,
jopa muutaman minuutin ajan
moottorin sammuttamisen jälkeen.
On normaalia, että jäähdytystuuletin käy monta minuuttia, myös lyhyiden ajomatkojen jälkeen.

Radiosignaalit
VAROITUS
Suurtaajuisten radiosignaalien aiheuttamat häiriöt voivat vaikuttaa tiettyihin
auton toimintoihin. Tällaisia signaaleja lähettävät erilaiset lähetinjärjestelmät, esimerkiksi lentoliikenteen
majakat tai matkaviestinnän lähetysasemat.
Suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun Toyota-jälleenmyyjään tai korjaamoon tai muuhun luotettavaan
korjaamoon, mikäli tämä asia tuottaa
ongelmia.
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Matkaviestintä autossa
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Kovassa tuulessa

VAROITUS
Ajoneuvon elektroniikan ja mobiiliradiolaitteiden välillä saattaa esiintyä vuorovaikutushäiriöitä. Kun matkaviestinlaitteet lähettävät signaaleja, syntyy
säteilyä. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara.
Vuorovaikutushäiriöiden poistamiseksi ja auton sisätilojen säteilyn hälventämiseksi, käytä autossa jos mahdollista vain mobiiliradiolaitteita, esimerkiksi matkapuhelimia, jos ne on
kytketty suoraan ulkoiseen antenniin.

Ajaminen huonossa säässä

Ajoneuvo on erityisen herkkä sivutuulille, kun poistutaan tunnelista tai
alikulusta, kun ajetaan sillalla tai
rantakadulla, tai kun ohitetaan
kuorma-auto tai muu suuri ajoneuvo tai joudutaan sellaisen ohittamaksi.
Sateella

Jos näkyvyys on huono johtuen
sumusta, vaikka ajetaan päivällä,
kytke lähivalot päälle, jotta autosi
olisi näkyvämpi muille ajoneuvoille
jne. Aja varovasti alhaisella nopeudella käyttämällä apunasi keskiviivaa, suojakaiteita, edellä ajavien
ajoneuvojen takavaloja jne.
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Jos näkyvyys on huono johtuen
sumusta

Jos autoon osuu kova sivutuuli, aja
alhaisemmalla nopeudella ja tartu
ohjauspyörään tavallista voimakkaammin.
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 Rankkasateessa tai tienpinnan
ollessa märkä, tienpinta voi olla
liukas ja näkyvyys heikko. Kytke
tällöin lähivalot päälle, jotta
autosi olisi näkyvämpi muille ajoneuvoille jne. Lisää autosi ja
edellä ajavien ajoneuvojen
välistä etäisyyttä ja aja turvallisesti normaalia alhaisemmalla
nopeudella välttäen äkillisisä
kiihdytyksiä, jarrutuksia ja
ohjausliikkeitä.
 Käytä takalasin huurteenpoistolaitetta ja lämmitys-/ilmastointijärjestelmää estääksesi ikkunoiden huurtumisen.
 Vesiliirron mahdollisuus on suurempi ajettaessa urissa tai suurten vesilätäköiden läpi.
Vesiliirto
Märillä tai sohjoisilla teillä renkaiden ja tien välillä voi muodostua
vesikerros.
Tilannetta kutsutaan vesiliirroksi,
mikä tarkoittaa, että rengas voi
menettää täysin kosketuksensa
tienpintaan, jolloin autoa ei voi
ohjata eikä jarruttaa kunnolla.
Ajaminen veden läpi
Yleistä
Noudata seuraavia ohjeita, jos ajat
veden läpi:

 Kytke automaattinen Start/Stoptoiminto pois päältä.
 Aja ainoastaan tyynen veden
läpi.
 Aja korkeintaan 25 cm syvän
veden läpi.
 Aja veden läpi kävelynopeudella,
enintään 5 km/h.
Turvaohjeet
HUOMAA
Ajaminen liian syvän veden läpi liian
suurella nopeudella voi johtaa siihen,
että vettä pääsee moottoritilaan, sähköjärjestelmiin tai voimansiirtoon. On
olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Ajaessasi veden läpi älä ylitä edellä
mainittua enimmäissyvyyttä ja nopeutta.

Turvallinen jarruttaminen
Yleistä
Ajoneuvossa on vakiovarusteena
lukkiutumaton ABS-jarrujärjestelmä.
Suorita täysi jarrutus tilanteissa,
jotka sitä vaativat.
Ajoneuvon ohjattavuus säilyy.
Esteet voidaan välttää ohjaamalla
mahdollisimman rauhallisesti.
Jarrupolkimen sykähdykset ja hydraulinen säätöääni osoittavat, että
lukkiutumattoman jarrujärjestelmä
ABS on toiminnassa.
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Tietyissä jarrutustilanteissa rei'itettyjen jarrulevyjen toiminta voi
aiheuttaa melua. Toimintaäänillä ei
kuitenkaan ole vaikutusta jarrujen
tehokkuuteen ja käyttöturvallisuuteen.
Polkimien liikkeen alueella olevat
esineet
VAROITUS

Alamäet
n Yleistä

Ajaessasi alas pitkiä tai jyrkkiä
mäkiä käytä vaihdetta, jolla jarrujen käytön tarve on mahdollisimman vähäistä. Muuten jarrujärjestelmä voi ylikuumentua, mikä heikentää jarrutustehoa.
Moottorin jarrutustehoa voidaan
lisäksi lisätä vaihtamalla pienemmälle vaihteelle manuaalisesti, jopa
ykkösvaihteelle, mikäli se on tarpeen.
n Turvaohjeet

VAROITUS
Jopa vähäinen jatkuva paine jarrupolkimeen voi aiheuttaa ylikuumenemisen, jarrupalojen kulumisen tai jopa
jarrujärjestelmän toimintahäiriön. Silloin on olemassa onnettomuusvaara.
Vältä jarrujen liiallista kuormitusta.

VAROITUS
Märät tiet
Märällä säällä, sorateillä ja rankkasateessa käytä jarruja kevyesti
muutaman kilometrin välein.
Varmista, että et toiminnallasi estä
muita tienkäyttäjiä.
Jarrujen tuottama lämpö kuivaa jarrulevyt ja jarrupalat ja suojaa niitä
korroosiolta.
Tällä tavoin jarruteho on käytettävissä heti, kun sitä tarvitaan.
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Kun moottori on joutokäynnillä tai
sammutettuna, joidenkin turvallisuuteen liittyvien toimintojen toimintaa
rajoitetaan tai ne ovat poissa käytöstä, esimerkiksi moottorijarrutus tai
ohjaus- ja jarrutehostin. On olemassa
onnettomuuden vaara. Älä aja kytkemättä vaihdetta tai käynnistämättä
moottoria.

Jarrulevyjen korroosio
Jarrulevyjen korroosio ja jarrupalojen likaantuminen lisääntyvät seuraavissa tilanteissa:
 Ajoneuvolla ajetaan vähän.
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Kuljettajan jalkatilassa olevat esineet
voivat rajoittaa polkimien liikettä tai
jumittaa painettua poljinta. On olemassa onnettomuuden vaara. Varmista, että sijoitat esineet autoon niin,
että ne ovat turvallisesti paikallan
eivätkä pääse kuljettajan jalkatilaan.
Käytä vain autoon sopivia lattiamattoja, jotka voidaan kiinnittää turvallisesti lattiaan. Älä käytä irtonaisia lattiamattoja äläkä aseta useita mattoja
päällekkäin. Varmista, että polkimille
on riittävästi tilaa. Varmista, että lattiamatot kiinnitetään tukevasti sen jälkeen, kun ne ovat olleet poistettuina
esimerkiksi puhdistusta varten.

293

294

4-1. AJOVIHJEITÄ

 Autoa ei käytetä pitkiin aikoihin.
 Jarruja käytetään harvoin.

Polttoaineen
säästäminen

 Käytetään syövyttäviä, happamia
tai emäksisiä puhdistusaineita.

Auton varusteet

Jarrutuksen aikana ruostuneet jarrulevyt voivat aiheuttaa värinää,
jota ei yleensä voida poistaa.
Kondensaatio auton ollessa
pysäköitynä
Kun automaattinen lämmitys-/
ilmastointi on toiminnassa, auton
alle kehittyy kondensaatiota, joka
poistuu auton alta.

Ajo kilparadalla
Kilpa-radalla ajamisesta aiheutuu
suurempi mekaaninen kuormitus ja
lämpökuormitus, mikä lisää kulumista. Takuu ei kata tätä kulumista.
Ajoneuvoa ei ole suunniteltu käytettäväksi moottoriurheilukilpailuissa.
Ennen kuin ajat kilparadalla ja ajon
jälkeen, anna valtuutetun Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai
muun luotettavan korjaamon tutkia
auto.

Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Polttoaineenkulutuksen
vähentäminen
Yleistä
Ajoneuvossa on laaja-alaiset tekniikat kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi.
Polttoaineen kulutus riippuu eri tekijöistä.
Useat toimenpiteet, kuten maltillinen ajotapa ja säännöllinen huolto,
voivat vaikuttaa polttoaineen kulutukseen ja vähentää ympäristökuormitusta.
Poista tarpeettomat kuormat
Lisäpaino lisää polttoaineen kulutusta.
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Poista autoon kiinnitetyt
lisävarusteet niiden käytön
jälkeen
Autoon kiinnitettävät lisävarusteet
voivat heikentävät sen aerodynaamista suorituskykyä ja lisäävät polttoaineen kulutusta.
Sulje ikkunat
Avoimet ikkunat lisäävät ilmanvastusta ja siten polttoaineen kulutusta.

Yleistä
Renkaat voivat vaikuttaa polttoaineen kulutukseen eri tavoin. Esimerkiksi rengaskoko voi vaikuttaa
siihen, kuinka paljon polttoainetta
auto kuluttaa.
Rengaspaineiden säännöllinen
tarkastus
Tarkista ja tarvittaessa säädä rengaspaine vähintään kaksi kertaa
kuukaudessa ja ennen kuin lähdet
pitemmälle matkalle.
Liian alhainen rengaspaine lisää
vierintävastusta ja siten polttoaineen kulutusta ja renkaiden kulumista.

Lähde välittömästi liikkeelle
Älä lämmitä moottoria auton ollessa
pysäytettynä, vaan lähde heti liikkeelle ja ajaa maltillisella moottorin
kierrosnopeudella.
Tällöin kylmän moottorin käyttölämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti.
Ajattele ennakoivasti
Tietilanteen ennakointi ja sujuvan
ajotavan noudattaminen vähentää
polttoaineen kulutusta.
Vältä tarpeetonta kiihdytystä ja jarrutusta.
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Pidä sopiva etäisyys edessä ajavaan ajoneuvoon.

AJOVIHJEITÄ

Renkaat
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Vältä suuria moottorin
kierrosnopeuksia
Ajo alhaisilla moottorin kierrosnopeuksilla vähentää polttoaineen
kulutusta ja kulumista.
Kiinnitä huomiota vaihtamisen
ilmaisimeen, jos sellainen kuuluu
varusteisiin, katso sivu 174.
Hyödynnä auton liukuminen
Kun lähestyt punaista liikennevaloa, ota jalka pois kaasupolkimelta
ja anna auton liukua, kunnes se
pysähtyy.
Ota jalkasi pois kaasupolkimelta ja
anna auton liukua ajaessasi alas
pitkää mäkeä.
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Polttoaineen syöttö katkeaa auton
liukuessa.
Sammuta moottori, jos
pysähdyt pidemmäksi aikaa
Moottorin sammuttaminen
Sammuta moottori, kun pysäytät
auton pidemmäksi aikaa, esimerkiksi liikennevaloissa, rautateiden
tasoristeyksissä tai liikenneruuhkissa.
Auto Start/Stop
Ajoneuvon Auto Start/Stop -toiminto
sammuttaa moottorin automaattisesti pysähdyksen ajaksi.
Jos moottori sammutetaan ja käynnistetään uudelleen, polttoaineen
kulutus ja päästöt vähenevät käynnissä olevaan moottoriin verrattuna. Säästöjä syntyy jo silloin, kun
moottori pysäytetään muutaman
sekunnin ajaksi.
Polttoaineen kulutus riippuu myös
muista tekijöistä, kuten esimerkiksi
ajotavasta, tien kunnosta, ylläpidosta tai ympäristötekijöistä.

Sammuta toiminnot, joita ei
tällä hetkellä tarvita
Sellaiset toiminnot, kuten istuimen
tai takalasin lämmitys, tarvitsevat
paljon energiaa ja lisäävät polttoaineen kulutusta, erityisesti kaupunkiliikenteessä ja pysähtelevässä liikenteessä.
Kytke nämä toiminnot pois päältä,
jos niitä ei tarvita.
Huollata autosi
Huollata autoa säännöllisesti, jotta
saavutetaan optimaalinen talous ja
käyttöikä. Toyota suosittelee, että
annat Toyotan suorittaa huoltotyöt.

297

HUOLTO JA HOITO

5

5-1. HUOLTO JA HOITO
.

Polttoaineen
lisääminen ......................298
Vanteet ja renkaat.............300
Moottoritila ........................327
Käytettävät nesteet...........329
Huolto ...............................337
Määräaikaishuollot
(ei koske Eurooppaa
ja Australiaa)...................341
Varaosat............................348
Apu, jos auto jää tielle ......358
Yleiset
hoitotoimenpiteet ............373

5

HUOLTO JA HOITO

298

5-1. HUOLTO JA HOITO

Polttoaineen lisääminen
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Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi
valittujen lisävarusteiden tai maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Tankkaukseen liittyvää tietoa
Yleistä
Ennen kuin tankkaat, huomioi ohjeet
polttoaneen laadusta, katso sivu
329.
Kun tankkaat, laita tankkauspistooli
kunnolla täyttöaukkoon. Tankkauspistoolin nostaminen ylös tankkauksen aikana aiheuttaa seuraavaa:
 Polttoaineen syöttö katkaistaan
ennenaikaisesti.
 Polttoainehöyryn ja kaasun talteenotto ei ole yhtä tehokasta.
Polttoainesäiliö on täynnä, kun tankkauspistoolin toiminta katkeaa
ensimmäisen kerran.
Koreaa varten: Varmista, että polttoainesäiliön korkki on suljettu kunnolla tankkauksen jälkeen, muuten
päästöjen varoitusvalo voi syttyä.

Noudata huoltoasemien turvallisuusmääräyksiä.
Turvaohjeet
HUOMAA
Jos toimintasäde laskee alle 50 km:iin,
moottori ei ehkä enää saa polttoainetta
riittävästi. Moottorin toimintaa ei enää
voida varmistaa. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara.

HUOMAA
Polttoaineet ovat myrkyllisiä ja syövyttäviä. Polttoainesäiliön ylitäyttäminen
voi vahingoittaa polttoainejärjestelmää. Jos polttoainetta joutuu kosketuksiin maalipinnan kanssa, se voi
vahingoittaa sitä. Tämä saastuttaa
ympäristöä. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Älä ylitäytä.

Polttoainesäiliön
täyttöaukon korkki
Avaaminen
1 Paina polttoainesäiliön täyttöaukon luukun takareunaa.
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2 Käännä polttoainesäiliön täyttöaukon korkkia vastapäivään.
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2 Sulje polttoainesäiliön täyttöaukon luukku.
Polttoainesäiliön täyttöaukon
luukun avaaminen
manuaalisesti
Tietyissä tilanteissa voi olla tarpeen
avata polttoainesäiliön täyttöaukon
luukku käsin, esimerkiksi sähkövian
sattuessa.

3 Aseta polttoainesäiliön täyttöaukon korkki polttoainesäiliön luukun pidikkeeseen.

Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan korjaamon avata polttoainesäiliön täyttöaukon luukku.
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VAROITUS
Polttoainesäiliön täyttöaukon korkin
kiinnityshihna voi jäädä kiinni ja murtua, kun suljetaan korkkia kääntämällä. Sen jälkeen korkkia ei voida
sulkea kunnolla. Polttoainetta ja polttoainehöyryjä saattaa vuotaa ulos. On
olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara. Varmista, että
kiinnityshihna ei jää puristuksiin ja
murru suljettaessa korkkia.

1 Asenna säiliön korkki paikalleen ja käännä myötäpäivään,
kunnes kuulet, että se naksahtaa paikalleen.

HUOLTO JA HOITO

Sulkeminen
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Vanteet ja renkaat
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Turvaohjeet
VAROITUS
Rengas, jonka rengaspaine on liian
alhainen tai tyhjä, voi kuumentua
merkittävästi ja aiheuttaa vaurioita.
Seurauksena tästä ajo-ominaisuudet,
esimerkiksi ohjaus ja jarrutus, heikentyvät. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Tarkista rengaspaine
säännöllisesti ja säädä tarvittaessa,
esimerkiksi kahdesti kuukaudessa tai
ennen pitkää matkaa

Tietoa rengaspaineesta
Oven pilarissa

Rengaspaine
Yleistä
Renkaan kunto ja paine vaikuttavat
seuraaviin seikkoihin:
• Renkaan käyttöikä.
• Ajo-turvallisuus.
• Ajomukavuus.
• Polttoaineen kulutus.

Rengaspaine on merkitty kuljettajan
oven ovipilariin.
Rengaspaine-arvot koskevat niitä
rengaskokoja ja suositeltuja rengasmerkkejä, jotka auton valmistaja on luokitellut soveltuviksi autotyypille.
Jos renkaan nopeuskoodia ei löydy,
sovelletaan rengaspaine rengaskoon mukaan.
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Eri kuormitusolosuhteisiin ilmoitettuja rengaspaineita tulee noudattaa auton todellisen kuormituksen
mukaan. Esimerkki: osittain kuormitetussa autossa renkaan optimaalinen paine on osittain kuormitetulle
autolle ilmoitettu paine.
Lisää tietoa vanteista ja renkaista
saat valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai muusta
luotettavasta korjaamosta.
Koskee Australiaa ja
Uutta-Seelantia
VAROITUS

Ohjausnäytössä
Jokaisen asennetun pyörän rengaspaine voidaan näyttää ohjausnäytössä.
Varmistaaksesi, että rengaspaineet
näytetään oikein, asennettujen renkaiden koot on tallennettava järjestelmään ja paine on säädettävä,
katso sivu 312.
Jokaisen renkaan rengaspainearvo näytetään.

Rengaspaineiden tarkistus
Yleistä
Renkaat lämpenevät ajon aikana.
Rengaspaine nousee renkaan lämpötilan mukaan.
Renkailla on luonnollinen, tasainen
rengaspainehäviö.
Ilmantäyttimet voivat näyttää jopa
0,1 baaria liian alhaisen painen.
Tarkistaminen ovipilarissa olevan
rengaspainetarran avulla
Rengaspainemerkinnät, jotka on
merkitty rengaspainetarraan ovipilarissa, koskevat vain kylmiä renkaita tai renkaita, joiden lämpötila
on sama kuin ympäristön lämpötila.
Tarkasta rengaspaine vain, kun
renkaat ovat kylmiä, toisin sanoen:
• Jos autolla on ajettu enintään
2 km.
• Jos autolla ei ole ajettu vähintään 2 tuntiin edellisen matkan
jälkeen.
Tarkista säännöllisesti varapyörän
rengaspaine tavaratilassa ja säädä
paine tarvittaessa.
1 Tarkista autoon asennettujen
renkaiden ohjeistetut rengaspaineet.
2 Tarkasta kaikkien neljän renkaan rengaspaine käyttämällä
esimerkiksi painemittaria.
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Rengastarrassa merkittyä rengaspainetta sovelletaan ainoastaan renkaissa, jotka on nimenomaisesti mainittu tarrassa. Rengaspaineet sellaisille renkaille, jotka tarra saattaa kattaa – koon, nopeusluokituksen ja
kuormitusluokituksen/kuormitusindeksin puolesta – mutta joita ei erityisesti
mainita tarrassa, voivat poiketa esitetyistä. Huolehdi oikeista rengaspaineista renkaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti.
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3 Säädä rengaspaine, jos nykyinen rengaspaine-arvo poikkeaa
ohjeistetusta arvosta.

Nopeuskoodi
Merkintä

Suurin nopeus

4 Tarkista, että kaikki venttiilikorkit
on ruuvattu renkaiden venttiileihin.

Q

enintään 160 km/h

R

enintään 170 km/h

S

enintään 180 km/h

Tarkistaminen ohjausnäytössä
olevien rengaspainetietojen avulla

T

enintään 190 km/h

H

enintään 210 km/h

Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:

F

enintään 240 km/h

W

enintään 270 km/h

1 "My Vehicle" (oma auto)

Y

enintään 300 km/h

2 "Vehicle status" (auton tila)
3

"Tyre Pressure Monitor"
(rengaspainemonitori)

4 Tarkista, vastaavatko nykyiset
rengaspaineet ohjeistettua rengaspainearvoa.
5 Säädä rengaspaine, jos nykyinen rengaspaine-arvo poikkeaa
ohjeistetusta arvosta.
Säädettyäsi rengaspaineet
Rengaspainemonitoria (TPM)
varten:
Korjatut rengaspaineet otetaan
automaattisesti käyttöön. Tarkista,
että rengasasetukset on suoritettu
oikein.
Jos renkaat eivät löydy ohjausnäytön rengaspainetiedoista, nollaa
rengaspainemonitori (TPM).

Renkaan kulutuspinta
Kesärenkaat
Renkaan kulutuspinnan syvyys ei
saa olla alle 3 mm, muuten on olemassa suuri vesiliirron vaara.
Talvirenkaat
Renkaan kulutuspinnan syvyys ei
saa olla alle 4 mm, muuten auton
soveltuvuus talvikäyttöön on rajoitettu.
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Kulutuspinnan
vähimmäissyvyys

•
•
•
•
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Tievauriot.
Riittämätön rengaspaine
Auton ylikuormitus.
Renkaiden vääränlainen varastointi.
Turvaohjeet
VAROITUS

Kulutusilmaisimet jakautuvat renkaan koko kehälle ja niissä on lain
määräämä vähimmäissyvyys
1,6 mm.
Kulutusilmaisimien sijainnit tunnistetaan renkaan sivuseinässä olevan TWI-merkinnän avulla, Tread
Wear Indicator.

Yleistä
Tarkista renkaat säännöllisesti vaurioiden, vieraiden kappaleiden ja
kulumisen varalta.
Ajoneuvon käyttäytyminen, joka
saattaa viitata renkaan vaurioihin
tai muihin vikoihin:
• Epätavalliset värähtelyt.
• Epätavalliset rengas- tai ajomelut.
• Ajoneuvon epätavallinen käyttäytyminen, kuten voimakas puoltaminen vasemmalle tai oikealle.
Esimerkiksi seuraavat tilanteet
saattavat aiheuttaa vaurioita:
• Ajaminen reunakivetyksen yli.

VAROITUS
Renkaat voivat vaurioitua ajettaessa
suurilla nopeuksilla esteiden, esimerkiksi tienreunojen tai tievaurioiden yli.
Suuremmilla pyörillä on pienempi renkaan poikkileikkaus. Mitä pienempi
renkaan poikkileikkaus on, sitä suurempi on renkaan vaurioitumisriski.
On olemassa onnettomuuksien ja
omaisuusvahinkojen vaara. Jos mahdollista, aja esteiden ympäri tai aja
hitaasti ja varovaisesti niiden yli.

Renkaiden ikä
Suositus
Vaihda renkaat viimeistään 6 vuoden kuluttua renkaan kulutuspinnan
syvyydestä riippumatta.
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Rengasvauriot

Jos renkaat ovat vaurioituneet, rengaspaine voi laskea, mikä puolestaan
voi johtaa siihen, että menetät auton
hallinnan. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Jos epäilet rengasvaurioita ajon aikana, vähennä nopeutta
välittömästi ja pysäytä auto. Tarkistuta
vanteet ja renkaat. Tee se viemällä
autosi valtuutetulle Toyota-jälleenmyyjälle tai -korjaamolle tai muuhun
luotettavaan korjaamoon. Hinauta tai
kuljetuta tarvittaessa autosi korjaamolle. Älä korjaa vaurioituneita renkaita, vaan vaihda ne.
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Valmistuspäivämäärä
Renkaan valmistuspäivä ilmoitetaan renkaan sivuseinässä.
Merkintä

Valmistuspäivämäärä

DOT … 3818

Viikko 38
vuonna 2018

Vanteiden ja renkaan vaihto
Asennus ja tasapainotus
Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan korjaamon asentaa ja
tasapainottaa vanteet.
Vanne-/rengasyhdistelmä
Yleistä
Lisää tietoa oikeista vanteista/renkaista ja vannemuodoista saat valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai
-korjaamolta tai muusta luotettavasta korjaamosta.

Turvaohjeet
VAROITUS
Vanteet ja renkaat, jotka eivät sovi
autoosi, voivat vahingoittaa auton
osia. Esimerkiksi ne voivat joutua
kosketuksiin korin kanssa niiden mittatoleranssien vuoksi, vaikka niiden
nimelliskoko on sama. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Ajoneuvon
valmistaja suosittelee käyttämään
vanteita ja renkaita, jotka on luokiteltu
sopiviksi autotyypille.

VAROITUS
Autoon asennetut teräsvanteet voivat
aiheuttaa teknisiä ongelmia, esimerkiksi pyöränpultit voivat löystyä ja jarrulevyt voivat vahingoittua. On olemassa onnettomuuden vaara. Älä
asenna teräsvanteita.

VAROITUS
Väärät vanne-/rengasyhdistelmät heikentävät auton käsittelyominaisuuksia
ja häiritsevät eri järjestelmien, kuten
lukkiutumattoman jarrujärjestelmän
tai ajonvakautusjärjestelmän toimintaa. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Ajoneuvon hyvän käsiteltävyyden varmistamiseksi kaikki
asennettavat renkaat tulee olla
samaa merkkiä ja niiden rengaskuvioinnin tulee olla sama. Ajoneuvon
valmistaja suosittelee käyttämään
vanteita ja renkaita, jotka on luokiteltu
sopiviksi autotyypille. Jos rengas on
vaurioitunut, asenna alkuperäisen
mukainen vanne-/rengasyhdistelmä.
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Suositeltavat rengasmerkit
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Talvirenkaat
Yleistä
Talvirenkaita suositellaan, jos ajetaan talviolosuhteissa.

Ajoneuvon valmistaja suosittelee
tiettyjä rengasmerkkejä eri rengaskoille. Rengasmerkit voidaan tunnistaa renkaan sivuseinässä olevasta tähdestä.
Uudet renkaat

Aja maltillisesti ensimmäisten
300 km aikana.
Pinnoitetut renkaat
VAROITUS
Pinnoitetuilla renkailla voi olla erilaiset
rengasrungot. Niiden kestävyys voi
heikentyä iän myötä. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Älä käytä
pinnoitettuja renkaita.

Ajoneuvosi valmistaja ei suosittele
pinnoitettujen renkaiden käyttöä.

Suurin nopeus ajettaessa
talvirenkailla
Jos talvirenkaat on asennettu, noudata sallittua enimmäisnopeutta,
älä ylitä sitä.
Run-flat-renkaiden vaihtaminen
Kun vaihdat tyhjänä ajettavat ns
run-flat-renkaat tavanomaisiin renkaisiin, varmista, että ajoneuvossa
on varapyörä tai renkaan paikkaussarja. Lisätietoja on saatavana valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai
-korjaamolta tai muusta luotettavasta korjaamosta.
Etu- ja takapyörien sijantien
vaihto
VAROITUS
Pyörien vaihtaminen akseleiden
välillä autoissa, joissa on eri rengastai vannekoot etu- ja taka-akselilla, voi
vaurioittaa ja renkaita ja autoa. On
olemassa onnettomuuden vaara. Älä
vaihda pyöriä akseleiden välillä
autoissa, joissa on eri rengas- tai vannekoot etu- ja taka-akselilla.
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Valmistusprosessin takia uusien
renkaiden pito ei ole paras mahdollinen.

Vaikka ns. joka sään renkailla,
joissa on M + S-merkintä, on
paremmat talviominaisuudet kuin
kesärenkailla, ne eivät yleensä vastaa talvirenkaiden suorituskykyä.
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Renkaiden säilytys
Rengaspaine
Älä ylitä renkaan sivuseinässä
ilmoitettua rengaspaineen enimmäislukemaa.
Renkaiden säilytys
• Säilytä vanteet ja renkaat viileässä, kuivassa ja pimeässä
paikassa, kun niitä ei käytetä.
• Suojaa renkaat öljyltä, rasvalta ja
liuottimilta.
• Älä jätä renkaita muovipusseihin.
• Poista lika vanteista ja renkaista.

Noudata ohjeita, jotka koskevat ajamista puhjenneella renkaalla.
Turvaohjeet
VAROITUS
Run-flat-rengas, jossa on alhainen
rengaspaine tai enää lainkaan rengaspainetta, muuttaa auton käsittelyominaisuuksia, esimerkiksi suuntavakaus jarrutettaessa voi olla heikentynyt, jarrutusmatkat pidemmät ja rengas voi puoltaa eri tavoin. Silloin on
olemassa onnettomuusvaara. Aja
varovaisesti äläkä ylitä 80 km/h nopeutta.

Nimi

Tyhjänä ajettavat renkaat
(run-flat)
Toimintaperiaate
Jos rengaspaine on kokonaan
hävinnyt, run-flat-renkaat mahdollistavat ajon jatkamisen tietyin rajoituksin.

Renkaat tunnistetaan renkaan sivuseinämän merkinnästä RSC Runflat System Component.

Yleistä
Vanteet on varustettu renkailla,
jotka ovat itsekantavia tietyn rajan
puitteissa. Niissä voi olla myös erikoisvanteet.
Vahvistetun sivuseinän ansiosta
rengas säilyttää auton ajettavuuden
tietyissä rajoissa, vaikka rengaspaine on kadonnut.

Puhjenneiden renkaiden
korjaaminen
Turvatoimet
• Pysäköi auto tukevalle pinnalle
ja mahdollisimman kauas liikenteestä.
• Kytke hätävilkut päälle.
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• Kytke seisontajarru, jotta auto ei
pääse liikkumaan.
• Kytke ohjauspyörän lukko pyörien osoittaessa suoraan eteenpäin.
• Pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta ja ohjaa heidät
pois vaaralliselta alueelta, esimerkiksi tien suojakaiteen
taakse.
• Aseta varoituskolmio sopivalle
etäisyydelle.

Renkaan paikkaussarja
Toimintaperiaate

• Renkaan läpäisseet vieraat esineet tulee jättää renkaan sisään.
Poista vieraat esineet vain, jos
ne ovat näkyvästi sojottavat renkaasta.
• Irrota nopeusrajoitustarra tiivisteainesäiliöstä ja kiinnitä se
ohjauspyörään.
• Tiivisteiden käyttö voi vahingoittaa rengaspainvalvontajärjestelmän elektroniikkaa. Jos näin käy,
vaihdata elektroniikka ensi
tilassa.
• Kompressoria voidaan käyttää
rengaspaineen tarkistamiseen.
Yleiskatsaus
Säilytys

Yleistä
• Noudata renkaan paikkaussarjan
kompressorissa ja tiivisteainesäiliössä olevia ohjeita.
• Renkaan paikkaussarjan käyttö
voi olla tehotonta, jos rengasvauriot ovat suurempia kuin noin
4 mm.
• Ota yhteyttä valtuutettuun
Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tai muuhun luotettavaan korjaamoon, jos et onnistu
korjaamaan rengasta.
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Renkaan paikkaussarjalla pienet
rengasvauriot voidaan tiivistää
nopeasti, jonka jälkeen matka voi
jatkua. Tätä varten renkaisiin pumpataan nestemäistä tiivisteainetta,
joka kovettuessaan tiivistää rengasvaurion sisäpuolelta.
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Renkaan paikkaussarja sijaitsee tavaratilan oikeanpuoleisessa säilytyslokerossa.
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Tiivisteainesäiliö

• Tiivisteainesäiliö, nuoli 1.
• Täyttöletku, nuoli 2.
Huomaa tiivisteainesäiliön viimeinen käyttöpäivämäärä.
Kompressori

Turvatoimet
• Pysäköi auto tukevalle pinnalle
ja mahdollisimman kauas liikenteestä.
• Kytke hätävilkut päälle.
• Kytke seisontajarru, jotta auto ei
pääse liikkumaan.
• Kytke ohjauspyörän lukko pyörien osoittaessa suoraan eteenpäin.
• Pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta ja ohjaa heidät
pois vaaralliselta alueelta, esimerkiksi tien suojakaiteen
taakse.
• Aseta varoituskolmio sopivalle
etäisyydelle.
Tiivisteaineella täyttäminen
Turvaohjeet
VAROITUS

1
2
3
4
5
6
7
8

Tiivisteainesäiliön avaaminen
Tiivisteainesäiliön pidin
Rengaspainemittari
Rengaspaineen vapautuspainike
ON/OFF-painike
Kompressori
Pistoke/pistorasian johto
Liitosletku

Tukkeutuneen pakoputken tai riittämättömän ilmanvaihdon seurauksena haitallisia pakokaasuja voi
päästä autoon. Pakokaasut sisältävät
haitallisia aineita, jotka ovat värittömiä
ja hajuttomia. Suljetuissa tiloissa
pakokaasuja voi myös kerääntyä
auton ulkopuolelle. On olemassa kuoleman vaara. Pidä pakoputki puhtaana ja varmista riittävä ilmanvaihto.

HUOMAA
Kompressori voi ylikuumentua, jos
sitä käytetään liian kauan. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Älä anna kompressorin käydä yli 10
minuuttia.
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Täyttö
1 Ravista tiivisteainesäiliötä.

2 Vedä täyttöletku kokonaan irti tiivisteainesäiliön kannesta. Älä
annan letkun mennä sykkyrälle.
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4 Kierrä tiivisteainesäiliön letku
viallisen pyörän rengasventtiiliin.

5 Työnnä pistoke auton sisätilassa
sijaitsevaan pistokkeeseen
kompressorin ollessa sammutettu.

5

6 Kytke kompressori päälle, kun
valmiustila on päällä tai moottori
on käynnissä.

Anna kompressorin käydä noin 10
minuuttia, jotta tiivisteaine täyttyy
renkaaseen ja rengaspaine nouse
noin 2,0 baariin.

HUOLTO JA HOITO

3 Työnnä tiivisteainesäiliö kompressorikotelon kiinnikkeeseen,
kunnes sen kiinnittyy kuuluvasti.
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Rengaspaine voi nousta noin 5
baariin tiivisteaineen täyttöprosessin aikana. Älä sammuta kompressoria tämän vaiheen aikana.

3 Kierrä kompressorin liitosletku
suoraan rengasventtiiliin.

Rengaspaineen tarkistus ja
säätö
Tarkistus
1 Kytke kompressori pois päältä.
2 Tarkista rengaspaine rengaspainemittarista.

4 Kytke pistoke auton sisätilan
pistorasiaan.

Jotta voisit jatkaa matkaasi, rengaspaineen on oltava vähintään 2
baaria.
Tiivisteainesäiliön irrottaminen ja
säilyttäminen
1 Irrota tiivisteainesäiliön täyttöletku renkaan venttiilistä.
2 Paina punaista lukituksen
vapautuslaitetta.
3 Irrota tiivisteainesäiliö kompressorista.
4 Pakkaa ja säilytä tiivisteainesäiliö niin, ettei tavaratila likaannu.
Vähimmäisrengaspainetta ei saavuteta

5 Kytke kompressori päälle, kun
valmiustila on päällä tai moottori
on käynnissä.
Jos rengaspaine ei nouse vähintään 2
baariin, ota yhteyttä valtuutettuun
Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon
tai muuhun luotettavaan korjaamoon.
Jos rengaspaine nousee vähintään 2
baarin, rengaspaine, katso Vähimmäisrengaspaine saavutetaan.

6 Irrota kompressorin liitosletku
renkaan venttiilistä.

1 Irrota pistoke auton sisätilan pistorasiasta.

7 Irrota pistoke auton sisätilan pistorasiasta.

2 Aja eteenpäin ja taaksepäin 10
metriä, jotta tiivisteaine levittäytyy tasaisesti renkaaseen.

8 Säilytä renkaan paikkaussarja
autossa.
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Vähimmäisrengaspaine
saavutetaan
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3 Kytke pistoke auton sisätilan
pistorasiaan.

1 Irrota kompressorin liitosletku
renkaan venttiilistä.
2 Irrota pistoke auton sisätilan pistorasiasta.
3 Säilytä renkaan paikkaussarja
autossa.
4 Aja välittömästi noin 10 km /
5 min, jotta tiivisteaine levittäytyy tasaisesti renkaaseen.

2 Kierrä kompressorin liitosletku
suoraan rengasventtiiliin.

5 Irrota kompressorin liitosletku
renkaan venttiilistä.

Älä ylitä 80 km/h nopeusrajoitusta.
Jos mahdollista, älä aja hitaammin kuin
20 km/h.

Säätö

6 Irrota pistoke auton sisätilan pistorasiasta.
7 Säilytä renkaan paikkaussarja
autossa.
Matkan jatkaminen
Älä ylitä suurinta sallittua nopeutta
80 km/h.
Nollaa rengaspainemonitori (TPM),
katso sivu 312.
Vaihdata puhjennut rengas sekä
renkaan paikkaussarjan tiivisteainesäiliö ensi tilassa.

5
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1 Pysähdy sopivalle alueelle.

4 Säädä rengaspaine vähintään
2,0 baariin.
• Lisää rengaspainetta: kytke
kompressori päälle, kun valmiustila on päällä tai moottori on
käynnissä.
• Vähennä rengaspainetta: paina
painiketta kompressorissa.
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Lumiketjut
Lumiketjujen valinta
Lumiketjuja ei voi asentaa. Sen
sijaan tulee käyttää talvirenkaita.
HUOMAA
n Ajaminen lumiketjuilla
Älä asenna renkaisiin ketjuja. Ketjut
voivat vaurioittaa auton koria ja heikentää ajettavuutta.

Rengaspainemonitori (TPM)
Toimintaperiaate
Järjestelmä valvoo rengaspainetta
kaikissa neljässä asennetussa renkaassa. Järjestelmä varoittaa, jos
rengaspaine yhdessä tai useammassa renkaassa on laskenut.
Yleistä
Renkaiden venttiilien anturit mittaavat rengaspaineen ja rengaslämpötilan.
Järjestelmä tunnistaa asennetut
renkaat automaattisesti. Järjestelmä näyttää ennalta määritetyt
paineet ohjausnäytössä ja vertaa
niitä nykyisiin rengaspaineisiin.

Jos autoon asennettuja renkaita ei
ole lueteltu auton rengaspainetarrassa, katso sivu 300, esimerkiksi
jos autossa on renkaat, joilla on erityinen hyväksyntä, järjestelmä on
aktiivisesti nollattava. Tämän jälkeen renkaiden nykyiset paineet
hyväksytään ohjearvoiksi.
Kun käytät järjestelmää, sinun tulee
myös noudattaa niitä tietoja ja huomautuksia, jotka annetaan luvussa
Rengaspaineet, katso sivu 300.
Turvaohjeet
VAROITUS
Rengaspaineita osoittava näyttö ei
korvaa auton rengaspaineita koskevia
tietoja. Jos rengasasetuksiin on syötetty vääriä tietoja, myös ohjeistetut
rengaspaineet ovat virheellisiä.
Tämän seurauksena ei voida enää
taata, että rengaspaineiden alentumisesta ilmoitetaan luotettavasti. On
olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara. Varmista, että
asennettujen renkaiden koot näkyvät
oikein ja että ne vastaavat renkaiden
ja rengaspainemerkintöjen tietoja.

Toimintaa koskevat
vaatimukset
Seuraavien järjestelmävaatimusten on täytyttävä, muuten ei voida
varmistaa, että rengaspaineiden
alentumisesta ilmoitetaan luotettavalla tavalla:
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• Jokaisen renkaan- tai vanteenvaihdon jälkeen järjestelmä on
tunnistanut asennetut renkaat,
päivittänyt asiaankuuluvat tiedot
ja lyhyen ajon jälkeen näyttänyt
tämän ohjausnäytössä.
Jos järjestelmä ei tunnista renkaita
automaattisesti, syötä renkaiden asetuksiin tarvittavat asennettujen renkaiden tekniset tiedot.

• RDC aktivoituu vasta useiden
minuuttien ajon jälkeen:
• Renkaan tai pyörän vaihdon jälkeen.
• Nollauksen jälkeen, jos renkailla on
erityinen hyväksyntä.
• Renkaan asetusten muutoksen jälkeen.

• Jos renkailla on erityinen hyväksyntä:

• Nollaus on suoritettava sen jälkeen,
kun rengaspaine on säädetty uuteen
arvoon.

• Vanteet TPM-pyöräelektroniikalla.
Renkaiden asetukset
Yleistä
Jos järjestelmä ei tunnista renkaita
automaattisesti, asennettujen renkaiden tekniset tiedot voidaan syöttää rengasasetuksiin.
Asennettujen renkaiden koot löytyvät rengaspainemerkinnöistä, katso
sivu 300, tai suoraan renkaista.

Renkaiden teknisiä tietoja ei tarvitse syöttää uudelleen, jos rengaspaine on säädetty oikein.
Kesä- ja talvirenkaiden osalta tallennetaan viimeisimmät syötetyt
rengasmääritykset kullekin rengastyypille. Tämä tarkoittaa, että asetukset voidaan hakea uudelleen
renkaan tai pyörän vaihdon jälkeen.
Valikon avaaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
3

"Tyre Pressure Monitor"
(rengaspainemonitori)

Asetusten muuttaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "Tyre settings" (renkaiden asetukset)
2 Valitse renkaat:
• "Summer tyres" (kesärenkaat)
• "Winter tyres/all-season tyres"
(talvirenkaat / joka sään renkaat)
3 "Current" (nykyinen):
4 Valitse taka-akseliin asennetun
renkaan tyyppi:
• Renkaan koko, esimerkiksi
245/45 R18 96 Y.
• Jos renkailla on erityinen hyväksyntä: "Other tyre" (muu rengas)

5
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• Jokaisen renkaan tai vanteen vaihdon jälkeen on tehtävä nollaus
oikealla rengaspaineella.

313

314

5-1. HUOLTO JA HOITO

5 Valitse auton kuormitustila, jos
renkaan koko on valittu.
6 "Confirm settings" (vahvista
asetukset)
Nykyisen rengaspaineen mittaus
käynnistyy. Mittauksen eteneminen
näytetään.
Tilan näyttö
Nykytila
Järjestelmän tila, esimerkiksi sen,
onko järjestelmä aktiivinen, voidaan
näyttää ohjausnäytössä.
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
3

"Tyre Pressure Monitor"
(rengaspainemonitori)

Nykyinen tila näytetään.
Nykyinen rengaspaine
Jokaisen renkaan nykyinen rengaspaine näytetään.
Nykyiset rengaspaineet voivat vaihdella auton käytön tai ulkolämpötilan mukaan.
Nykyinen rengaslämpötila
Mallista riippuen näytetään nykyiset
rengaslämpötilat.

Nykyiset rengaspaineet voivat
muuttua auton käytön tai ulkolämpötilan seurauksena.
Renkaiden tila
Yleistä
Järjestelmän ja renkaiden tilaa
ilmaisee ohjausnäytössä olevan
pyörän väri ja viesti.
Esillä olevia viestejä ei poisteta, jos
näytössä olevaa ohjeistettua rengaspainetta ei saavuteta säädettäessä rengaspainetta.
Kaikki pyörät ovat vihreitä
• Järjestelmä on aktiivinen ja käyttää varoitusta varten näytettyjä
ohjeistettuja paineita.
• Jos renkailla on erityinen hyväksyntä: järjestelmä on aktiivinen ja
käyttää varoituksen antamiseen
viimeisimmän nollauksen aikana
tallennettuja rengaspaineita.
Yhdestä neljään pyörään
keltaisina
Esitetty rengas on puhki tai sen
rengaspaine on laskenut huomattavasti.
Renkaat ovat harmaina
Rengaspainehäviöitä ei ehkä
havaita.
Mahdollisia syitä:
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• Toimintahäiriö.
• Rengaspaineen mittauksen
aikana sen jälkeen, kun rengasasetukset on vahvistettu.
• Jos renkailla on erityinen hyväksyntä: järjestelmän nollaus suoritetaan.
Nollaaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
3 "Tyre Pressure Monitor"
(rengaspainemonitori)
4 "Tyre settings" (renkaiden
asetukset)

6 "Current" (nykyinen):


Jos ei valita "Other tyre" (muu
rengas):

7 "Load state" (kuormaus)
8 "Confirm settings" (vahvista
asetukset)
9 Aja autolla.


Jos valitaan "Other tyre" (muu
rengas):

7 "Tyre settings" (renkaiden
asetukset)
8 Kytke ajovalmiustila päälle,
mutta älä lähde ajamaan.

9 Nollaa rengaspaine: "Perform
reset" (suorita nollaus).
10Lähde ajamaan.
Ajettuasi lyhyen ajan yli 30 km/h
nopeudella asetetut rengaspaineet
hyväksytään kohdearvoina. Nollaus
suoritetaan automaattisesti matkan
aikana.
Jos nollaus onnistui, pyörät näkyvät
vihreänä ohjausnäytössä.
Voit keskeyttää matkan milloin
tahansa. Nollaus jatkuu automaattisesti, kun jatkat matkaa.
Viestit: renkaille, joilla ei ole
erityistä hyväksyntää
Yleistä
Ajonvakautusjärjestelmä (VSC)
aktivoituu tarvittaessa heti, kun
viesti alhaisesta rengaspaineesta
ilmestyy.
Turvaohjeet
VAROITUS
Vaurioitunut vakiorengas, jossa on
liian vähän tai ei lainkaan rengaspaineita, heikentää ajo-ominaisuuksia,
esimerkiksi ohjausta ja jarrutusta.
Run-flat-renkailla vakaus on rajoitettu.
Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Älä jatka ajamista, jos auto on
varustettu vakiorenkailla. Noudata
run-flat-renkaiden käyttöä koskevia
huomautuksia.

5

HUOLTO JA HOITO

5 Valitse renkaat:
• "Summer tyres" (kesärenkaat)
• "Winter tyres/all-season tyres"
(talvirenkaat / joka sään renkaat)
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Jos rengaspaine on tarkistettava
n Viesti

Näyttöön tulee symboli, jossa on
autoviesti.
Symboli

Jos rengaspaine laskee
merkittävästi
n Viesti
Keltainen varoitusvalo syttyy mittaristossa.

Mahdollinen syy
Rengasta ei täytetty kunnolla, esimerkiksi ilmaa
lisättiin liian vähän tai rengaspaine laski luonnollisista syistä.

Lisäksi symboli, jossa on kyseinen
rengas, näkyy autoviestissä
ohjausnäytössä.
Symboli

n Toimenpide

Rengas on puhjennut tai
sen rengaspaine on laskenut huomattavasti.

Tarkista rengaspaineet ja säädä ne
tarvittaessa.
Jos rengaspaine on riittämätön
n Viesti
Keltainen varoitusvalo syttyy mittaristossa.

Lisäksi näytössä näkyy symboli,
jossa on autoviesti.
Symboli

Mahdollinen syy
Rengaspaine on laskenut.

Mahdollinen syy

n Toimenpide

1 Vähennä nopeutta ja pysäytä
auto varovaisesti. Vältä raskaita
jarrutuksia ja äkkinäisiä ohjausliikkeitä.
2 Tarkista, onko auto varustettu
vakiorenkailla tai tyhjänä ajettavilla run-flat-renkailla.
Run-flat-renkaiden symboli renkaan
sivuseinässä, katso sivu 306, on
ympyrä, jossa on RSC-kirjaimet.

3 Noudata ohjeita siitä, miten toimitaan puhjenneen renkaan
kanssa, katso sivu 318.

n Toimenpide

1 Vähennä nopeutta. Älä ylitä
130 km/h nopeutta.
2 Pysäytä huoltoasemalla jne., ja
tarkista kaikkien 4 renkaan rengaspaineet mahdollisimman
pian.
Säädä rengaspaine tai tee tarvittavat korjaukset.

Viestit: renkaille, joilla on
erityinen hyväksyntä
Yleistä
Ajonvakautusjärjestelmä (VSC) aktivoituu tarvittaessa heti, kun viesti
alhaisesta rengaspaineesta ilmestyy.
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Turvaohjeet

Jos rengaspaine on riittämätön

VAROITUS
Vaurioitunut vakiorengas, jossa on
liian vähän tai ei lainkaan rengaspaineita, heikentää ajo-ominaisuuksia,
esimerkiksi ohjausta ja jarrutusta.
Run-flat-renkailla vakaus on rajoitettu.
Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Älä jatka ajamista, jos auto on
varustettu vakiorenkailla. Noudata
run-flat-renkaiden käyttöä koskevia
huomautuksia.

n Viesti
Keltainen varoitusvalo syttyy mittaristossa.

Lisäksi näytössä näkyy symboli,
jossa on autoviesti.
Symboli

Järjestelmää ei ole nollattu. Järjestelmä käyttää
varoituksen viimeisimmän
nollauksen aikana tallennettuja rengaspaineita.

n Viesti

Näyttöön tulee symboli, jossa on
autoviesti.
Mahdollinen syy

Järjestelmä on havainnut
renkaanvaihdon, mutta
nollausta ei ole suoritettu.
Rengaspaine on laskenut
viimeisestä nollauksesta.
Järjestelmää ei ole nollattu. Järjestelmä käyttää
varoituksen viimeisimmän
nollauksen aikana tallennettuja rengaspaineita.

n Toimenpide

1 Tarkista rengaspaineet ja säädä
ne tarvittaessa.
2 Suorita järjestelmän nollaus.

n Toimenpide

1 Vähennä nopeutta. Älä ylitä
130 km/h nopeutta.
2 Tarkista seuraavan tilaisuuden
tullessa, esimerkiksi huoltoasemalla, rengaspaine kaikissa neljässä renkaassa ja säädä tarvittaessa.
3 Suorita järjestelmän nollaus.
Jos rengaspaine laskee
merkittävästi
n Viesti
Keltainen varoitusvalo syttyy mittaristossa.

Lisäksi symboli, jossa on kyseinen
rengas, näkyy autoviestissä
ohjausnäytössä.
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Rengasta ei täytetty kunnolla, esimerkiksi ilmaa
lisättiin liian vähän.

Mahdollinen syy
Rengaspaine on laskenut.

Jos rengaspaine on tarkistettava

Symboli
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Symboli

Mahdollinen syy
Rengas on puhjennut tai
sen rengaspaine on laskenut huomattavasti.
Järjestelmää ei ole nollattu. Järjestelmä käyttää
varoituksen viimeisimmän
nollauksen aikana tallennettuja rengaspaineita.

n Toimenpide

1 Vähennä nopeutta ja pysäytä
auto varovaisesti. Vältä raskaita
jarrutuksia ja äkkinäisiä ohjausliikkeitä.
2 Tarkista, onko auto varustettu
vakiorenkailla tai tyhjänä ajettavilla run-flat-renkailla.
Run-flat-renkaiden symboli renkaan
sivuseinässä, katso sivu 306, on
ympyrä, jossa on RSC-kirjaimet.

3 Noudata ohjeita siitä, miten toimitaan puhjenneen renkaan
kanssa, katso sivu 318.
Mitä tehdä, jos rengas
puhkeaa
Vakiorenkaat
1 Etsi vaurioitunut rengas.
Tarkista kaikkien neljän renkaan rengaspaine, esimerkiksi käyttämällä renkaanpaikkaussarjan rengaspainemittaria.
Jos renkailla on erityinen hyväksyntä:
jos kaikki neljä rengasta on täytetty
oikeaan rengaspaineeseen, rengaspainemonitoria (TPM) ei ehkä ole nollattu.
Suorita nollaus.

Jos rengasvaurioita ei ole havaittavissa, ota yhteyttä valtuutettuun Toyotajälleenmyyjään tai -korjaamoon tai
muuhun luotettavaan korjaamoon.

2 Korjaa puhjennut rengas, esimerkiksi käyttämällä renkaanpaikkaussarjaa tai vaihtamalla
pyörää.
Tiivisteaineen käyttö, esimerkiksi
renkaanpaikkaussarjasta, voi
vahingoittaa rengaspainemonitorin
(TPM) pyöräelektroniikkaa. Vaihdata elektroniikka ensi tilassa.
Tyhjänä ajettavat renkaat (run-flat)
n Turvaohjeet

VAROITUS
Run-flat-rengas, jossa on alhainen
rengaspaine tai enää lainkaan rengaspainetta, muuttaa auton käsittelyominaisuuksia, esimerkiksi suuntavakaus jarrutettaessa voi olla heikentynyt, jarrutusmatkat pidemmät ja rengas voi puoltaa eri tavoin. Silloin on
olemassa onnettomuusvaara. Aja
varovaisesti äläkä ylitä 80 km/h nopeutta.

n Suurin nopeus

Jos rengas on vaurioitunut, voit jatkaa matkaa, mutta älä ylitä 80 km/h
nopeutta.
n Matkan jatkaminen

puhjenneella renkaalla
Huomioi seuraavat asiat, jos jatkat
matkaa puhjenneella renkaalla:
1 Vältä voimakkaita tai äkillisiä jarrutuksia ja ohjausliikkeitä.
2 Älä ylitä 80 km/h nopeutta.

5-1. HUOLTO JA HOITO

3 Heti kun on mahdollisuus, tarkista rengaspaine kaikissa neljässä renkaassa.
Jos renkailla on erityinen hyväksyntä:
jos kaikki neljä rengasta on täytetty
oikeaan rengaspaineeseen, rengaspainemonitoria ei ehkä ole nollattu. Suorita
nollaus.

n Mahdollinen ajomatka puhjen-

neella renkaalla
Mahdollinen ajomatka vaihtelee
auton kuorman ja autoon kohdistuvan rasituksen mukaan, esimerkiksi
nopeus, tien ominaisuudet, ulkolämpötila. Ajomatka voi olla lyhyempi tai, jos ajotyyli on varovainen,
pidempi.

n Ajo-ominaisuudet vaurioitu-

neilla renkailla
Ajettaessa vaurioituneilla renkailla
auton käsiteltävyys muuttuu, mikä
esimerkiksi saattaa johtaa seuraaviin tilanteisiin:
• Ajoneuvo menettää renkaiden
pidon nopeammin.
• Pidemmät jarrutusmatkat.
• Ajoneuvo puoltaa eri tavoin.
Mukauta ajotapasi. Vältä äkillistä
ohjausta tai ajoa esteiden, esim.
reunakivetyksen tai kuoppien yli.

n Renkaan täydellinen

rikkoutuminen
Tärinä tai kovat äänet matkan
aikana voivat olla osoitus siitä, että
rengas on rikkoutunut täysin.
Vähennä nopeutta ja pysäytä auto.
Renkaasta voi irrota osia, mikä voi
johtaa onnettomuuteen.
Älä jatka ajamista, ota yhteyttä valtuutettuun Toyota-jälleenmyyjään
tai -korjaamoon tai muuhun luotettavaan korjaamoon.
Järjestelmän rajoitukset
Lämpötila
Rengaspaine riippuu renkaan lämpötilasta.

5

Renkaan lämpötila nousee renkaan
lämpötilan noustessa esimerkiksi
ajon aikana tai auringonvalon vaikutuksesta.
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Jos auto on maltillisesti kuormitettu
ja sitä käytetään suotuisissa olosuhteissa, on mahdollista ajaa jopa
80 km.
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Rengaspaine laskee, jos renkaan
lämpötila laskee.
Varoituskynnysten vuoksi tällainen
tilanne voi aiheuttaa varoituksen,
jos lämpötila laskee huomattavasti.
Lämpötilaan liittyvän varoituksen
jälkeen määritetyt paineet näkyvät
taas näytöllä ohjausnäytössä
lyhyen ajomatkan jälkeen.
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Äkillinen rengaspainehäviö
Jos tapahtuu äärimmäinen ja äkillinen, ulkoisten tekijöiden aiheuttama rengasrikko, varoitusta ei
anneta.
Jos nollausta ei ole suoritettu
Renkaat, joilla on erikoishyväksyntä: järjestelmä ei toimi oikein,
jos nollausta ei ole suoritettu, esimerkiksi puhjenneesta rengas tulee
ilmoitus, vaikka rengaspaine on
oikea.
Toimintahäiriö
Viesti
Keltainen varoitusvalo
vilkkuu ja jää sitten palaamaan. Autoviesti näytetään. Rengaspainehäviöitä ei voida havaita.

Toimenpide
• On asennettu pyörä, jossa ei ole
TPM-pyöräelektroniikkaa, esimerkiksi varapyörä: tarkistuta
pyörät tarvittaessa.
• Toimintahäiriö: tarkistuta järjestelmä.
• Virhe, joka johtuu järjestelmistä
tai laitteista, joilla on sama radiotaajuus: järjestelmä kytkeytyy
taas toimintaan, kun poistutaan
häiriön aiheuttavalta alueelta.

• Jos renkailla on erityinen hyväksyntä: järjestelmä ei pystynyt
suorittamaan nollausta loppuun.
Nollaa järjestelmä uudelleen.

Pyörän vaihto
Yleistä
Jos käytetään tyhjänä ajettavia ns
run-flat-renkaita tai käytetään puhjenneen renkaan paikkaussarjaa, ei
ole aina välttämätöntä vaihtaa pyörää välittömästi, jos rengaspaine
katoaa puhjenneen renkaan takia.
Pyörien vaihtoon tarvittavia työkaluja on tarvittaessa saatavana lisävarusteina valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai
muusta luotettavasta korjaamosta.
Turvaohjeet
VAROITUS
Nosturi on tarkoitettu vain auton nostamiseen lyhyen ajan pyörän vaihdon
ajaksi. Vaikka turvatoimenpiteitä noudatettaisiin, on olemassa vaara, että
nostettu auto putoaa, jos nosturi lipsahtaa. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman
vaara. Jos auto on nostettu nosturilla,
älä mene auton alle makaamaan tai
käynnistä moottoria.
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VAROITUS
Nosturin alle laitetut tukikappaleet,
kuten puukappaleet, voivat estää nosturia saavuttamasta täyttä kuormituskykyänsä rajoitetun korkeuden
vuoksi. Puukappaleiden kuormitettavuus voi ylittyä, jolloin auto putoaa
alas. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman vaara. Älä
aseta tukikappaleita nosturin alle.

VAROITUS
Ajoneuvon valmistajan nosturi on tarkoitettu pyörän vaihdon suorittamiseksi rengasrikon sattuessa. Nosturia ei ole suunniteltu usein käytettäväksi; esimerkiksi kun vaihdetaan
kesärenkaista talvirenkaisiin. Jos nosturia käytetään usein, se voi jumittua
tai vahingoittua. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen
vaara. Käytä nosturia ainoastaan
vaihtaaksesi autoon hätäpyörän tai
varapyörän rengasrikon sattuessa.

Pehmeällä, epätasaisella tai liukkaalla
alustalla, esimerkiksi lumella, jäällä,
laatoilla tai vastaavilla, nosturi voi liukua. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Suorita pyöränvaihto tasaisella, tukevalla ja luistamattomalla
pinnalla, jos mahdollista.

VAROITUS
Nosturi on optimoitu vain auton nostamiseen ja käytettäväksi auton nostokohdissa. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Älä nosta toista
autoa tai muita esineitä nosturilla.

VAROITUS
Jos nosturia ei ole asetettu oikein
nostopisteisiin, auto saattaa vahingoittua, kun nosturi nostaa, tai nosturi
saattaa luiskahtaa. On olemassa
loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara. Kun lähdet nostamaan,
varmista, että nosturi on asetettu
oikein nostopisteeseen pyöräkotelon
vieressä.

VAROITUS
Nosturilla nostettu auto voi pudota
nosturilta, jos siihen kohdistuu sivuttaisvoimia. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara.
Jos auto on nostettuna, älä kohdista
autoon sivuttaisvoimia tai vedä autoa
äkillisillä liikkeillä. Jos pyörä on
jumissa, anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun
luotettavan korjaamon irrottaa se.

VAROITUS
Ajoneuvon mukana toimitettua nosturia ei saa käyttää mihinkään muuhun
tarkoitukseen kuin pyöränvaihtoon,
eikä sitä pidä koskaan käyttää
yhdessä autotuen kanssa. Ajoneuvon saa nostaa tarkastusta varten
ainoastaan koulutettu henkilökunta
asianmukaisessa korjaamoympäristössä.
Nosturia tulee käyttää tasaisella alustalla aina kun se on mahdollista. On
suositeltavaa, että auton pyörien
eteen ja taakse asetetaan kiilat, ja
että kukaan ei jää sisään nostettuun
auton.
Toyota-nosturisi on huoltovapaa. Noudata nosturiin merkittyjä tietoja.
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VAROITUS
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Ajoneuvon vierimisen
estäminen
Yleistä
Ajoneuvon valmistaja suosittelee,
että auton vieriminen estetään pyörän vaihdon aikana.
Tasaisella pinnalla

Pyöränmutterit
varkaudenestolla*
*:

Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
Pyörien lukitusmuttereissa on erityinen koodaus. Mutterit voidaan
vapauttaa vain sovittimella, joka
vastaa koodausta.
Yleiskatsaus
Varkaudenestolla varustettujen
pyöränpulttien sovitin sijaitsee
auton työkalupakissa tai auton
yleisvarustepakissa.

Aseta kiilat tai muita sopivia esineitä sen pyörän eteen ja taakse,
joka on suoraan vastapäätä vaihdettavaa pyörää.
Loivassa rinteessä
• Pyöränpultti nuoli 1.
• Sovitin, nuoli 2.
Kiertäminen auki
1 Aseta sovitin pyöränpulttiin.
2 Kierrä pyöränpultti auki.
Jos on tarpeen vaihtaa pyörä loivassa rinteessä, aseta kiilat ja
muita sopivia esineitä kuten kiviä
etu- ja taka-akselien pyörien alle
auton kallistukseen suuntaan.

3 Kierrettyäsi pyöränpultin auki
irrota sovitin.
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Kiertäminen kiinni
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Nostopisteet

1 Aseta sovitin pyöränpulttiin.
Käännä sovitinta tarvittaessa,
kunnes se sopii pyöränpulttiin.
2 Kierrä pyöränpultti kiinni. Kiristysmomentti on 140 N·m.
3 Kierrettyäsi pyöränpultin kiinni,
irrota sovitin laita se säilöön.
Ajoneuvon valmistelu

Ajoneuvon nostaminen
VAROITUS
Kädet tai sormet voivat jäädä puristuksiin, kun käytät nosturia. Tällöin on
olemassa loukkaantumisvaara. Pidä
kädet kuvan osoittamassa asennossa, kun käytät nosturia, äläkä
muuta tätä asentoa.

1 Pidä nosturia yhdellä kädellä,
nuoli 1, ja tartu nosturin kampeen toisella kädellä, nuoli 2.

5
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• Pysäköi auto tukevalle ja liukumattomalle alustalle turvalliselle
etäisyydellä liikenteestä.
• Kytke hätävilkut päälle.
• Kytke seisontajarru.
• Kytke vaihde tai valitse vaihteenvalitsimen asento P.
• Heti kun liikennetilanne sallii,
pyydä kaikkia matkustajia poistumaan autosta ja ohjaa heidät
pois vaaralliselta alueelta, esimerkiksi tien suojakaiteen
taakse.
• Varusteista riippuen ota pyöränvaihtotyökalut ja tarvittaessa
varapyörä ulos autosta.
• Asenna tarvittaessa varoituskolmio tai vilkkuva valo oikealle
etäisyydelle.
• Lisäksi estä autoa vierimästä.
• Kierrä pyöränpultit auki puoli
kierrosta.

Nostopisteet sijaitsevat merkityissä
paikoissa.
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2 Ohjaa nosturi lähinnä vaihdettavaa pyörää olevan nostopisteen
suorakulmaiseen syvennykseen.

5 Varmista, että auton nosturin
alusta on asetettu kohtisuoraan
ja suorassa kulmassa nostokohdan alapuolelle.

3 Käännä nostokahvaa tai -vipua
myötäpäivään nostaaksesi nosturia.

6 Varmista, että nosturin alusta
laajenee kohtisuoraan ja suorassa kulmassa nostokohdan
alta.

4 Irrota käsi nosturista heti, kun
nosturi on kuormitettuna, ja
jatka nostokahvan tai vivun
kääntämistä yhdellä kädellä.

7 Nosta nosturia, kunnes se on
tuettu maata kohti koko pintansa
alueelta ja nostettava pyörä on
enintään 3 cm, irti maasta.
Pyörän asentaminen
Asenna autoon korkeintaan yksi
varapyörä.
1 Kierrä pyöränpultit auki.
2 Irrota pyörä.
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3 Aseta uusi pyörä tai varapyörä
paikalleen ja kiristä vähintään
kaksi vastakkaista pulttia sormikireyteen.
Jos autossa ei ole alkuperäisiä kevytmetallivanteita, on ehkä käytettävä
asennettavien pyörien omia muttereita.

4 Kiristä jäljellä olevat pyöränpultit sormikireyteen ja kiristä sitten
kaikki pyöränmutterit ristiin.
5 Käännä nosturin kampea vastapäivään, kun haluat laskea nosturia ja laskea auton maahan.
6 Poista nosturi ja laita se turvallisesti säilytykseen.
Pyörän vaihtamisen jälkeen
1 Kiristä pyöränpultit ristikkäin.
Kiristysmomentti on 140 Nm.

Viallisen pyörän koon takia sitä ei voi
säilyttää tavaratilan lattian alla.

3 Tarkista rengaspaine ensi
tilassa ja säädä se tarvittaessa.
4 Nollaa rengaspainemonitori
(TPM).
5 Tarkista pyöränpulttien kireys
kalibroidulla momenttiavaimella.
6 Aja lähimmälle valtuutetulle
Toyota-jälleenmyyjälle tai -korjaamolle tai muulle luotettavalle
korjaamolle vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi.

Varapyörä*
*

: Joissakin malleissa

Toimintaperiaate
Jos rengas puhkeaa, varapyörää
voidaan käyttää viallisen renkaan
korvaamiseen. Varapyörä on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, kunnes viallinen pyörä on vaihdettu.
Yleistä
Asenna autoon korkeintaan yksi
varapyörä.
Tarkista säännöllisesti varapyörän
rengaspaine tavaratilassa ja säädä
paine tarvittaessa.
Turvaohjeet
VAROITUS
Varapyörällä on erityiset mitat. Ajettaessa varapyörällä ajo-ominaisuudet voivat muuttua, esim. heikompi
suuntavakaus jarrutuksen aikana,
pidempi jarrutusmatka ja puoltava
käyttäytyminen. Silloin on olemassa
onnettomuusvaara. Aja varovaisesti
äläkä ylitä 80 km/h nopeutta.
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2 Säilytä tarvittaessa viallinen
pyörä tavaratilassa.

325

326

5-1. HUOLTO JA HOITO

Yleiskatsaus

2 Aseta pussi tavaratilaan.
3 Kiinnitä kiinnityshihnat kiinnityssilmukoihin.
4 Kiristä kiinnityshihnat. Varmista,
että se on oikein ja tukevasti
paikallaan.

Varapyörä ja pyöränvaihtotyökalut
sijaitsevat pussissa tavaratilassa.
Varapyörän irrottaminen
1 Vapauta kiinnitysnauha soljen
kohdalta, nuoli 1.

2 Irrota kiinnityshihnat kiinnityssilmukoista.
3 Ota varapyörän sisältävä pussi
ja työkalut pyörän vaihtamiseen
ulos tavaratilasta, nuoli 2.
4 Avaa pussi, ota ulos varapyöräja
työkalut pyörän vaihtamiseen.
Varapyörän laittaminen
paikalleen
1 Laita varapyörä ja renkaanvaihtotyökalut takaisin pussiin.
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Moottoritila
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
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Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Yleiskatsaus

5
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1
2
3
4
5
6
7

Täyttöaukko pesunestettä varten
Käynnistysapu, akun negatiivinen liitin
Käynnistysapu, akun positiivinen liitin
Öljyn täyttöaukko
Lisäjäähdytysnestesäiliö
Moottorin jäähdytysnestesäiliö
Auton valmistenumero (VIN-numero)
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Konepelti
Turvaohjeet
VAROITUS
Väärin suoritettu työ moottoritilassa
voi vahingoittaa komponentteja ja
aiheuttaa turvallisuusriskin. On olemassa vaara, että tapahtuu onnettomuus tai omaisuusvahinko. Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai
-korjaamon tai muun luotettavan korjaamon suorittaa työt moottoritilassa.

VAROITUS
Moottoritila sisältää liikkuvia osia. Tietyt moottoritilan osat voivat myös liikkua, kun auto on sammutettu, esimerkiksi jäähdyttimen tuuletin. Tällöin on
olemassa loukkaantumisvaara. Älä
kosketa alueita, joissa on liikkuvia
osia. Pidä vaatteet ja hiukset poissa
liikkuvista osista.

VAROITUS
Konepellissä on ulkonevat osat, esimerkiksi lukituskoukut. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Kun
konepelti on auki, varo ulkonevia osia
ja pidä nämä alueet vapaina.

VAROITUS
Kehon osat voivat jäädä puristuksiin,
kun konepelti avataan ja suljetaan.
Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Kun avaat tai suljet konepeltiä,
varmista, että alue jossa konepelti liikkuu, on vapaa esteistä.

HUOMAA
Tuulilasinpyyhkimet, jotka on taitettu
irti tuulilasista, voivat jäädä puristuksiin jos konepelti avataan. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Ennen konepellin avaamista on varmistettava, että pyyhkimet, joissa on
pyyhkijän sulat, ovat kosketuksissa
tuulilasin kanssa.

HUOMAA
Konepeltiä suljettaessa sen tulee
lukittua molemmilta puolilta. Konepelti
voi vaurioitua, jos siihen kohdistetaan
ylimääräistä voimaa. On olemassa
omaisuusvahinkojen vaara. Avaa
konepelti uudestaan ja suljet se kunnolla. Vältä lisävoiman käyttöä.

Avaaminen
1 Vedä vivusta, nuoli 1.
Konepelti nousee.

VAROITUS
Jos konepelti ei ole oikein lukittu, se
voi aueta matkan aikana ja heikentää
näkyvyyttä. Silloin on olemassa
onnettomuusvaara. Pysähdy välittömästi ja sulje konepelti oikein.

2 Kun olet vapauttanut vivun,
vedä siitä uudestaan, nuoli 2.
Konepelti avautuu.
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3 Varo konepellin ulkonevia osia.
Sulkeminen

Anna konepellin pudota noin
50 cm:n korkeudesta.
Konepellin tulee kiinnittyä molemmilta puolilta.
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Käytettävät nesteet
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Polttoaineen laatu

Alueesta riippuen monet huoltoasemat myyvät polttoainetta, joka on
mukautettu talvi- tai kesäolosuhteisiin. Talvella myytävä polttoaine
edistää esimerkiksi kylmäkäynnistystä.
Bensiini
Yleistä
Polttoaineen optimaalisen kulutuksen varmistamiseksi bensiinin on
oltava rikitöntä tai rikkipitoisuudeltaan alhaista.

HUOLTO JA HOITO

Yleistä

5
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Jos pumpussa on merkintä, jonka
mukaan polttoaine sisältää metallia, sitä ei saa käyttää.
Voit täyttää autoon polttoaineita,
jonka etanolipitoisuus on enintään
25 %, esimerkiksi E10 tai E25.

HUOMAA
Väärä polttoaine voi vahingoittaa polttoainejärjestelmää ja moottoria. On
olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Älä tankkaa polttoainetta, jonka etanolipitoisuus on suositeltua suurempi. Älä tankkaa metanolia sisältävää polttoainetta, esimerkiksi M5 M100.

HUOMAA

Moottorissa on nakutussuoja.
Tämä tarkoittaa sitä, että erilaisia
bensiinejä voidaan käyttää.
Turvaohjeet
HUOMAA
Jopa pienet määrät väärää polttoainetta tai väärää polttoaineen lisäainetta voivat vahingoittaa polttoainejärjestelmää ja moottoria. Lisäksi katalysaattori vaurioituu pysyvästi. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara.
Älä käytä seuraavia polttoaineita tai
lisäaineita bensiinimoottoreissa:
• Lyijyä sisältävää bensiiniä.
• Metalliset lisäaineet, esimerkiksi
mangaani tai rauta.
Jos olet täyttänyt väärää polttoainetta,
älä paina käynnistyspainiketta. Ota
yhteyttä valtuutettuun Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tai muuhun
luotettavaan korjaamoon.

Polttoaine, jonka laatu on ohjeistettua vähimmäislaatua alhaisempi, voi
vaikuttaa haitallisesti moottorin toimintaan tai aiheuttaa moottorivaurioita. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Älä tankkaa bensiiniä,
jonka laatu alittaa ohjeistetun vähimmäislaadun.

Bensiinin laatu


Mallit SZ, SZ-R ja RZ
(DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW)

Super, RON 95.
Käytä tätä polttoainetta parhaan
suorituskyvyn ja polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi.


RZ-mallit (DB01L-ZULW,
DB02R-ZURW)

Super, RON 98.
Käytä tätä polttoainetta parhaan
suorituskyvyn ja polttoainetaloudellisuuden saavuttamiseksi.
Vähimmäislatu
Lyijytön bensiini, RON 91.
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Moottoriöljy
Yleistä
Moottoriöljyn kulutus riippuu ajotavasta ja käyttöolosuhteista.
Tarkista siksi moottorin öljytaso
säännöllisesti mittatikulla aina, kun
täytät polttoainetta.
Moottoriöljyn kulutus voi lisääntyä
esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:
• Dynaaminen ajotapa.
• Moottorin sisäänajo.
• Moottorin tyhjäkäynti.
• Sopimattomien moottoriöljylaatujen käyttö.
Ohjausnäytössä näkyy erilaisia
autoviestejä moottorin öljytasosta
riippuen.

HUOMAA
Liian alhainen öljymäärä aiheuttaa
moottorivaurion. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Täytä moottoriöljyä välittömästi.

HUOMAA
Liian suuri määrä moottoriöljyä voi
vahingoittaa moottoria tai katalysaattoria. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Älä täytä liian paljon moottoriöljyä. Jos moottoriöljyn määrä on
liian suuri, anna valtuutetun Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun
luotettavan korjaamon korjata öljymäärä.

Sähköinen öljynmittaus
Yleistä
Sähköinen öljymittaus käyttää
kahta mittaustapaa:
• Seuranta.
• Yksityiskohtainen mittaus.
Jos teet usein lyhyitä matkoja tai
käytät dynaamista ajotapaa, esimerkiksi ajamalla kaarteissa suurilla nopeuksilla, suorita säännöllisesti yksityiskohtainen mittaus.
Seuranta
n Toimintaperiaate

Moottoriöljyn tasoa valvotaan sähköisesti matkan aikana ja taso voidaan näyttää ohjausnäytössä.
Jos moottoriöljyn taso on sallitun
toiminta-alueen ulkopuolella, näytetään autoviesti.
n Toimintaa koskevat

vaatimukset
Nykyinen määrä näytetään noin 30
minuutin normaalin ajon jälkeen.
n Moottorin öljymäärän

näyttäminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
3

"Engine oil level" (moottorin öljymäärä)

Moottoriöljyn määrä näytetään.
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Turvaohjeet

331

332

5-1. HUOLTO JA HOITO

n Järjestelmän rajoitukset

Jos teet usein lyhyitä matkoja tai
ajat dynaamisella tavalla, öljyn
märän mittausta ei ehkä ole mahdollista suorittaa. Tällöin näytetään
viimeisimmän, riittävän pitkän matkan mittaustulos.
Yksityiskohtainen mittaus
n Toimintaperiaate

Moottoriöljyn määrä tarkistetaan,
kun auto on paikallaan. Määrä näytetään asteikolla.
Jos moottoriöljyn taso on sallitun
toiminta-alueen ulkopuolella, näytetään autoviesti.
n Yleistä

4 "Engine oil level measurement"
(moottorin öljymäärän mittaus)
5 "Start measurement" (aloita mittaus)
Moottoriöljyn määrä tarkistetaan ja
näytetään asteikolla.
Moottoriöljyn lisääminen
Yleistä
Älä lisää moottoriöljyä, ellei mittaristossa näytetä viestiä. Lisättävä
määrä on määritetty ohjausnäytön
viestissä.
Täytä vain sopivia moottoriöljyjä,
katso sivu 333.

Mittauksen aikana joutokäyntinopeus on hieman kohonnut.

Pysäytä auto turvallisesti ja kytke
ajovalmiustila pois päältä ennen
moottoriöljyn lisäämistä.

n Toimintaa koskevat vaatimuk-

Älä lisää liian paljon moottoriöljyä.

set
• Ajoneuvo seisoo vaakasuorassa.
• Vaihteenvalitsin on asennossa N
tai P ja kaasupoljinta ei paineta.
• Moottori on käynnissä ja käyttölämpötilassa.
n Yksityiskohtaisen mittauksen

suorittaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "My Vehicle" (oma auto)
2 "Vehicle status" (auton tila)
3

"Engine oil level"
(moottorin öljymäärä)

Turvaohjeet
VAROITUS
Huoltotuotteet, kuten öljyt, rasvat,
jäähdytysnesteet ja polttoaineet, voivat sisältää terveydelle haitallisia
aineita. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman
vaara. Noudata astioiden ohjeita. Älä
anna huoltotuotteiden joutua kosketuksiin vaatteiden, ihon tai silmien
kanssa. Älä kaada huoltotuotteita
muihin pulloihin. Pidä huoltotuotteet
poissa lasten ulottuvilta.
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HUOMAA
Liian alhainen öljymäärä aiheuttaa
moottorivaurion. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Täytä moottoriöljyä välittömästi.

HUOMAA
Liian suuri määrä moottoriöljyä voi
vahingoittaa moottoria tai katalysaattoria. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Älä lisää liian paljon moottoriöljyä. Jos moottoriöljyn määrä on
liian suuri, anna valtuutetun Toyotajälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun
luotettavan korjaamon korjata öljymäärä.

Yleiskatsaus
Öljyn täyttöaukko sijaitsee moottoritilassa, katso sivu 327.

1 Avaa konepelti, katso sivu 328.
2 Avaa korkki kiertämällä sitä vastapäivään.

Moottoriöljyn laatu
lisäämiseen
Yleistä
Moottoriöljyn laatu on ratkaiseva
tekijä moottorin käyttöiän kannalta.
Täytä vain luettelossa lueteltuja
moottoriöljyjä.
Jotkin moottoriöljylaadut eivät ehkä
ole saatavilla kaikissa maissa.
Turvaohjeet
HUOMAA
Öljyn lisäaineet voivat vahingoittaa
moottoria. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Älä käytä öljyn lisäaineita.

HUOMAA
Väärän moottoriöljyn käyttö voi
aiheuttaa moottorin toimintahäiriöitä
ja vaurioita. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Moottoriöljyä valittaessa on varmistettava, että moottoriöljy vastaa öljyn määritystä.

Sopivat moottoriöljyn laadut
Täytä moottoriöljyjä seuraavien
öljyn määritysten mukaisesti.
Bensiinimoottori

3 Lisää öljyä moottoriin.
4 Kiristä korkki.

Toyota Genuine Motor Oil SN 0W-20
C5 for GR Toyota Supra
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Moottoriöljyn lisääminen
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Vaihtoehtoiset moottoriöljyn laadut
Jos sopivia moottoriöljyjä ei ole
saatavilla, voidaan käyttää lisäämiseen enintään 1 litraa moottoriöljyä,
jossa on seuraavat määritykset:

Ajoneuvon valmistaja suosittelee,
että Toyota-jälleenmyyjä tai -korjaamo tai muu luotettava korjaamo
suorittaa öljynvaihdon.

Jäähdytysneste

n ACEA-luokka
ACEA C2.
ACEA C3.

n API-luokka
SAE 0W-20.
SAE 5W-20.
SAE 0W-30.
SAE 5W-30.
SAE 0W-40.
SAE 5W-40.

Korkeat viskositeettiluokat voivat
lisätä polttoaineen kulutusta.
Lisätietoa sopivista öljyn määrittelyistä ja moottoriöljyjen viskositeettiluokista saa valtuutetuilta Toyotajälleenmyyjiltä tai -korjaamoilta tai
muilta luotettavilta korjaamoilta.
Viskositeettiluokat

Yleistä
Jäähdytysaine on veden ja lisäaineen seos.
Kaikki kaupallisesti saatavilla olevat
lisäaineet eivät sovi autoon. Lisätietoja sopivista lisäaineista on saatavana valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai muusta
luotettavasta korjaamosta.
Kaikki kaupallisesti saatavilla olevat
lisäaineet eivät sovi autoon. Älä
sekoita eri värisiä lisäaineita. Noudata veden ja lisäaineen sekoitussuhdetta 50:50. Lisätietoja sopivista
lisäaineista on saatavana valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai muusta luotettavasta
korjaamosta.
Turvaohjeet
VAROITUS

Öljynvaihto
HUOMAA
Jos moottoriöljyä ei vaihdeta oikeaan
aikaan, saattaa moottorin kuluminen
lisääntyä. Tämä voi vaurioittaa moottoria. On olemassa materiaalivahingon vaara. Älä ylitä autossa ilmoitettua huoltopäivämäärää.

Jos jäähdytysjärjestelmä avataan,
kun moottori on kuuma, jäähdytysnestettä voi päästä ulos ja aiheuttaa
palovammoja. Tällöin on olemassa
loukkaantumisvaara. Avaa jäähdytysjärjestelmä vain, kun moottori on
jäähtynyt.
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VAROITUS
Lisäaineet ovat haitallisia terveydelle
ja väärät lisäaineet voivat vahingoittaa moottoria. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen
vaara. Älä anna lisäaineiden joutua
kosketuksiin vaatteiden, ihon tai silmien kanssa ja älä niele niitä. Käytä
vain sopivia lisäaineita.
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5 Jäähdytysnesteen taso on
oikea, jos se on hieman alle
täyttöputkessa olevan Max-merkinnän.

Jäähdytysnesteen määrä
Yleistä
Moottorin tyypistä riippuen moottoritilassa on yksi tai kaksi jäähdytysnesteen paisuntasäiliötä. Tarkista
jäähdytysnesteen tasot ja täytä.
Jäähdytysnesteen taso näkyy Maxmerkin avulla jäähdytysnestesäiliön täyttöputkessa.
Yleiskatsaus, katso sivu 326.
Moottorin jäähdytysnestemäärän
tarkastus
1 Anna moottorin jäähtyä.
2 Avaa konepelti, katso sivu 328.
3 Käännä jäähdytysnestesäiliön
korkkia hieman vastapäivään ja
anna paineen poistua.
4 Avaa jäähdytysnestesäiliön
korkki.

Lisääminen
1 Anna moottorin jäähtyä.
2 Avaa konepelti, katso sivu 328.
3 Käännä jäähdytysnestesäiliön
korkkia hieman vastapäivään ja
anna paineen poistua.
4 Avaa jäähdytysnestesäiliön
korkki.
5 Lisää tarvittaessa nestettä
hitaasti oikeaan tasoon; älä ylitäytä.
6 Kiristä korkki.
7 Korjauta syy jäähdytysnesteen
häviöön mahdollisimman pian.
n Hävittäminen

Jäähdytysnesteen ja jäähdytysnesteen lisäaineiden hävittämisessä on
noudatettava asiaankuuluvia ympäristönsuojelumääräyksiä.
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Lisätietoa:

6 Kiristä korkki.
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Pesuneste
Yleistä
Kaikki pesimet saavat nestettä
samasta säiliöstä.
Käytä tuulilasin pesulaitteeseen
vesijohtoveden ja tuulilasinpesunesteen seosta tarvittaessa pakkasnesteellä lisättynä.
Suositeltava minimi täyttömäärä:
1 litra.
Turvaohjeet

HUOMAA
Silikonia sisältävät lisäaineet, jotka
lisätään tuulilasin pesunesteeseen
niiden vettä hylkivän vaikutuksen
vuoksi, voivat vaurioittaa pesulaitetta.
On olemassa omaisuusvahinkojen
vaara. Älä lisää silikonia sisältäviä
lisäaineita pesunesteeseen.

HUOMAA
Eri tuulilasin pesuainetiivisteiden tai
jäätymisenestoaineiden sekoittaminen voi vaurioittaa pesinjärjestelmää.
On olemassa omaisuusvahinkojen
vaara. Älä sekoita eri tuulilasin
pesuainetiivisteitä tai jäätymisenestoaineita. Noudata astioissa annettuja
ohjeita ja sekoitussuhteita.

VAROITUS
Jotkin jäänestoaineet saattavat sisältää myrkyllisiä aineita ja ovat syttyviä.
On olemassa tulipalon ja kuolemaan
johtavan vamman vaara. Noudata
astioiden ohjeita. Pidä jäätymisenestoaineet poissa palamislähteistä. Älä
kaada huoltotuotteita muihin pulloihin.
Pidä huoltotuotteet poissa lasten ulottuvilta.

Yleiskatsaus

VAROITUS
Pesuneste voi syttyä, jos se joutuu
kosketuksiin moottorin kuumien osien
kanssa. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara.
Lisää pesunestettä ainoastaan moottorin ollessa jäähtynyt. Sulje sitten
pesunestesäiliön korkki kunnolla.

Pesunestesäiliö sijaitsee moottoritilassa.
Toimintahäiriö
Alkoholista valmistetun laimentamattoman tuulilasin pesuainetiivisteen tai jäätymisenestoaineen
käyttö voi johtaa virheellisiin lukemiin matalissa lämpötiloissa, alle
-15 °C.
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Huolto
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Huoltojärjestelmä

Yksityiskohtainen työ ja huoltovälit
saattavat vaihdella maakohtaisten
vaatimusten mukaan. Vaihtotyöt,
varaosat, käyttömateriaalit ja kulutusmateriaalit lasketaan erikseen.
Lisätietoja on saatavilla Toyotahuoltoliikkeestä tai muusta huoltoliikkeestä tai erikoisliikkeestä.

Ajo-olosuhteisin perustuva
huolto (CBS=Condition
Based Service)
Toimintaperiaate
Anturit ja erityiset algoritmit valvovat olosuhteita, joissa autoa käytetään. CBS käyttää näitä tietoja
huoltotarpeen määrittämiseen.
Järjestelmä mahdollistaa siten
huoltotöiden laajuuden mukauttamisen yksilölliseen käyttöprofiiliin.
Yleistä
Tietoja huoltotarpeesta, katso sivu
173, voidaan näyttää ohjausnäytössä.
Ajanjaksot, jolloin autolla ei
ajeta
Ajat, jolloin auto ei ole käytössä ja
akun ollessa irrotettuna, ei oteta
huomioon.
Tällaisissa tapauksissa anna ajasta
riippuvat huoltotoimenpiteet, esimerkiksi jarrunesteen ja tarvittaessa moottoriöljyn ja raitisilmasuodattimen/aktiivihiilisuodattimen
vaihto, Toyota-huoltoliikkeen tai
muun ammattitaitoisen huoltamon
tai erikoisliikkeen hoidettaviksi.
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Huoltojärjestelmä osoittaa, mitä
huoltotoimenpiteitä tarvitaan, ja auttaa siten ylläpitämään liikenneturvallisuutta ja auton turvallisuutta.
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Huoltohistoria
Huolto ja korjaus
Anna Toyota-huoltoliikkeen tai muu
ammattitaitoisen huoltoliikkeen tai
erikoisliikkeen suorittaa huollot ja
korjaukset.
Merkinnät
Suoritettu huoltotyö syötetään huoltotietoihin ja auton tietoihin. Huoltokirjan tavoin merkinnät ovat todistus säännöllisestä huollosta.
Näytöt
Syötetty huolto näkyy ohjausnäytössä, katso sivu 173.

Määräaikaishuolto
(koskee Eurooppaa)
Määräaikaishuollot tulee suorittaa
tietyin väliajoin auton huolto-ohjelman mukaisesti.
Yksityiskohtaiset tiedot huolto-ohjelmasta löytyvät erillisestä Toyota huoltoja takuukirjasta.

Määräaikaishuolto
(koskee Australiaa)
Määräaikaishuollot tulee suorittaa
tietyin väliajoin auton huolto-ohjelman mukaisesti.
Katso yksityiskohtaiset tiedot huoltoohjelmasta takuu- ja huoltokirjasta.

Määräaikaishuollot (ei koske
Eurooppaa ja Australiaa)
 Määräaikaishuollot tulee suorittaa tietyin väliajoin auton huoltoohjelman mukaisesti.
Määräaikaishuollon tarpeen ilmaisee
matkamittarin lukema tai aika sen
mukaan, kumpi ensimmäiseksi tulee
täyteen.
Viimeisen määräaikaishuollon jälkeiset
huollot tulee suorittaa samojen huoltovälien mukaan.

 Missä auto tulisi huollattaa?
On järkevää huoltaa auto ja suorittaa
kaikki tarkastukset ja korjaukset valtuutetussa Toyota-korjaamossa.
Toyotan mekaanikot ovat hyvin koulutettuja alansa ammattilaisia, jotka saavat ajankohtaista huoltotietoa teknisistä julkaisuista sekä Toyotan koulutusohjelmien kautta. He tuntevat
Toyota-autot hyvin siinä vaiheessa, kun
he ottavat autosi huollon kohteeksi.
Näin voit huollattaa autosi turvallisin
mielin.
Toyota-jälleenmyyjäsi on investoinut
paljon rahaa erikoistyökaluihin ja huoltovälineisiin. Tämä auttaa korjaamoa
huoltamaan autoja paremmin ja alentaa
myös kustannuksia.
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Toyota-jälleenmyyjäsi huolto-osasto
suorittaa autosi kaikki määräaikaishuollot luotettavasti ja taloudellisesti.
Ammattitaitoisen mekaanikon tulee tarkastaa kumiletkut (jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä, jarrujärjestelmä ja polttoainejärjestelmä) Toyotan huolto-ohjelman mukaisesti.
Kumiletkujen huoltaminen on erityisen
tärkeää. Vaihdata kuluneet tai vahingoittuneet letkut välittömästi. Kumiletkut
syöpyvät iän myötä ja ne voivat myös
laajeta, haljeta tai hankaantua rikki.

Australiaa ja Uutta-Seelantia
varten: huolto
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Turvaohjeet
HUOMAA
Sisäisen OBD-diagnosointiliitännän
väärä käyttö voi johtaa auton toimintahäiriöihin. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Anna OBD-diagnosointijärjestelmään liittyvät huoltotyöt
ainoastaan Toyota-jälleenmyyjän tai korjaamon tai muun luotettavan korjaamon tai valtuutetun henkilön suoritettavaksi. Kytke vain sellaisia laitteita, jotka on testattu ja joiden on
todettu olevan turvallisia käytettäväksi
auton OBD-diagnosointiliitännän
kanssa.

Asento

Ajoneuvosi päästötasojen pitämiseksi suunniteltujen rajojen sisällä
ei tarvita muita huoltotoimenpiteitä
kuin normaali huolto.

5

Yleistä
OBD-liitäntään kytketyt laitteet laukaisevat hälytysjärjestelmän, kun
auto lukitaan. Poista kaikki OBD-liitäntään kytketyt laitteet ennen
auton lukitsemista.

OBD-liitäntä päästöihin liittyvien
komponenttien tarkistamiseksi
sijaitsee kuljettajan puolella.
Moottorin varoitusvalo
• Jos varoitusvalo vilkkuu:
Moottorissa saattaa olla
vikaa, joka voi vaurioittaa
katalysaattoria. Tarkistuta auto ensi tilassa.
• Kun varoitusvalo syttyy:
Korkea pakokaasuarvo.
Tarkistuta auto ensi
tilassa.

HUOLTO JA HOITO

Liitäntä auton
diagnosointiin
(OBD=On-Board Diagnosis)
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Kierrätys
Ajoneuvon valmistaja suosittelee,
että auto luovutetaan valmistajan
nimeämälle kierrätyspisteelle sen
elinkaaren lopussa. Ajoneuvojen
kierrättämistä koskevat säännöt
voivat vaihdella maittain. Lisätietoja
on saatavana valtuutetulta Toyotajälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai
muusta luotettavasta korjaamosta.
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Määräaikaishuollot (ei koske Eurooppaa ja Australiaa)
Suorita huolto seuraavan huolto-ohjelman mukaan:

Huolto-ohjelman vaatimukset
Autosi tulee huoltaa normaalin huolto-ohjelman mukaisesti.

Huoltoaikataulu (koskee Koreaa, Meksikoa, Etelä-Afrikkaa,
Venäjää ja Turkkia)
Huoltotoimenpiteet:
T = Tarkasta, korjaa tai korvaa tarvittaessa
V = Korvaa, vaihda tai voitele
MATKAMITTARILUKEMA

(Matkamittarilukema tai
kuukaudet,
kumpi
ensimmäiseksi
tulee täyteen.)

x 1 000
km

12

x 1 000
mailia

7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6

24

36

48

60

72

84

96

KUUKAUDET

MOOTTORIN PERUSOSAT
Moottoriöljy
(mukaan lukien
moottoriöljyn1
suodatin)
<<Katso
huomautus.>>

V

V

V

V

V

V

V

V

12

V

24

V

24

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ
2 Sytytystulpat

V

V

V

POLTTOAINE JA PAKOKAASUJEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄT
3 Ilmansuodatin

V

V

V

ALUSTA JA KORI
4 Jarrupalat

Vaihda, kun jarrujen varoitusvalo sytyy.

-

5 Jarruneste

Ensimmäinen vaihto 36 kuukauden jälkeen, sitten 24
kuukauden välein.

5
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HUOLTOVÄLI:
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HUOLTOVÄLI:

MATKAMITTARILUKEMA

(Matkamittarilukema tai
kuukaudet,
kumpi
ensimmäiseksi
tulee täyteen.)

x 1 000
km

12

x 1 000
mailia

7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6

24

36

48

60

72

84

96

KUUKAUDET

Äänitorvi,
6 kaukovalovilkku ja
hätävilkut

T

T

48

7 Sisätilojen valaistus

T

T

48

8 Jäähdytyspuhallin

T

T

48

9 Valaistusjärjestelmä

T

T

48

10 Turvavyöt

T

T

48

11

Tuulilasin pyyhkimet
ja pesin

T

T

48

12

Renkaiden asetukset
keskinäytöllä (CID)

T

T

48

13

Renkaat (tarvittaessa
varapyörä)

T

T

48

14

Renkaan
paikkaussarja

T

T

48

Varoituskolmio,
15 huomioliivi ja
ensiapulaukku

T

T

48

Ikkunoiden
16 pesujärjestelmän
pesuneste

T

T

48

T

T

48

T

T

48

17

Jäähdytysnesteen
taso ja koostumus

Jarrujen kitkapinnat
18 ja jarruputkiston
liitokset
19

Alusta ja kaikki muut
näkyvät osat

T

T

48

20

Ohjauksen
komponentit

T

T

48
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HUOLTOVÄLI:

MATKAMITTARILUKEMA

(Matkamittarilukema tai
kuukaudet,
kumpi
ensimmäiseksi
tulee täyteen.)

x 1 000
km

12

x 1 000
mailia

7,2 14,4 21,6 28,8 36 43,2 50,4 57,6

24

36

48

Tieturvallisuus ja
21 koeajon
suorittaminen

60

72

84

96

T

22 Raitisilmasuodatin

V

V

V

KUUKAUDET

T

48

V

24

HUOMAUTUS:
Vaihda sekä moottoriöljy että öljynsuodatin, jos öljynvaihdosta muistuttava
merkkivalo syttyy, vaikka ei olisi kulunut 12 kuukautta tai autolla ei olisi
ajettu 12 000 km (7 200 mailia) edellisestä öljynvaihdosta.

Huoltoaikataulu (koskee Koreaa, Meksikoa ja Etelä-Afrikkaa)

5

Huoltotoimenpiteet:
V = Korvaa, vaihda tai voitele
HUOLTOVÄLI:

MATKAMITTARILUKEMA

(Matkamittarilukema tai
kuukaudet, kumpi
ensimmäiseksi
tulee täyteen.)

x 1 000
km

20

40

60

80

100

120

x 1 000
mailia

12

24

36

48

60

72

V

V

V

V

V

V

18

V

54

KUUKAUDET

MOOTTORIN PERUSOSAT

1

Moottoriöljy
(mukaan lukien
moottoriöljynsuodatin)
<<Katso
huomautus.>>

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ
2

Sytytystulpat

V

POLTTOAINE JA PAKOKAASUJEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄT

HUOLTO JA HOITO

T = Tarkasta, korjaa tai korvaa tarvittaessa
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HUOLTOVÄLI:

MATKAMITTARILUKEMA

(Matkamittarilukema tai
kuukaudet, kumpi
ensimmäiseksi
tulee täyteen.)

x 1 000
km

20

40

60

80

100

120

x 1 000
mailia

12

24

36

48

60

72

3

Ilmansuodatin

V

V

KUUKAUDET

54

ALUSTA JA KORI
4

Jarrupalat

Vaihda, kun jarrujen varoitusvalo sytyy.

5

Jarruneste

Ensimmäinen vaihto 36 kuukauden jälkeen, sitten 24
kuukauden välein.

6

Äänitorvi,
kaukovalovilkku ja
hätävilkut

T

T

36

7

Sisätilojen valaistus

T

T

36

8

Jäähdytyspuhallin

T

T

36

9

Valaistusjärjestelmä

T

T

36

T

T

36

10 Turvavyöt

-

11

Tuulilasin pyyhkimet
ja pesin

T

T

36

12

Renkaiden asetukset
keskinäytöllä (CID)

T

T

36

13

Renkaat (tarvittaessa
varapyörä)

T

T

36

14

Renkaan
paikkaussarja

T

T

36

Varoituskolmio,
15 huomioliivi ja
ensiapulaukku

T

T

36

Ikkunoiden
16 pesujärjestelmän
pesuneste

T

T

36

T

36

17

Jäähdytysnesteen
taso ja koostumus

T

18

Jarrujen kitkapinnat ja
jarruputkiston liitokset

T

T

36
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HUOLTOVÄLI:

MATKAMITTARILUKEMA

(Matkamittarilukema tai
kuukaudet, kumpi
ensimmäiseksi
tulee täyteen.)

x 1 000
km

20

40

60

80

100

120

x 1 000
mailia

12

24

36

48

60

72

KUUKAUDET

19

Alusta ja kaikki muut
näkyvät osat

T

T

36

20

Ohjauksen
komponentit

T

T

36

21

Tieturvallisuus ja
koeajon suorittaminen

T

T

36

V

18

22 Raitisilmasuodatin

V

V

V

V

V

HUOMAUTUS:
Vaihda sekä moottoriöljy että öljynsuodatin, jos öljynvaihdosta muistuttava
merkkivalo syttyy, vaikka ei olisi kulunut 18 kuukautta tai autolla ei olisi
ajettu 20 000 km (12 000 mailia) edellisestä öljynvaihdosta.

HUOLTO JA HOITO

Huoltoaikataulu (koskee Venäjää ja Turkkia)
Huoltotoimenpiteet:
T = Tarkasta, korjaa tai korvaa tarvittaessa
V = Korvaa, vaihda tai voitele
HUOLTOVÄLI:

MATKAMITTARILUKEMA

(Matkamittarilukema tai
kuukaudet, kumpi
ensimmäiseksi
tulee täyteen.)

x 1 000
km

15

30

45

60

75

90

x 1 000
mailia

9

18

27

36

45

54

V

V

V

V

V

V

KUUKAUDET

MOOTTORIN PERUSOSAT

1

Moottoriöljy (mukaan
lukien moottoriöljynsuodatin)
<<Katso
huomautus.>>

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ

5

18

346
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HUOLTOVÄLI:

MATKAMITTARILUKEMA

(Matkamittarilukema tai
kuukaudet, kumpi
ensimmäiseksi
tulee täyteen.)

x 1 000
km

15

30

45

60

75

90

x 1 000
mailia

9

18

27

36

45

54

2

Sytytystulpat

V

V

KUUKAUDET

54

POLTTOAINE JA PAKOKAASUJEN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄT
3

Ilmansuodatin

V

72

ALUSTA JA KORI
4

Jarrupalat

Vaihda, kun jarrujen varoitusvalo sytyy.

5

Jarruneste

Ensimmäinen vaihto 36 kuukauden jälkeen, sitten 24
kuukauden välein.

6

Äänitorvi,
kaukovalovilkku ja
hätävilkut

T

T

36

7

Sisätilojen valaistus

T

T

36

8

Jäähdytyspuhallin

T

T

36

9

Valaistusjärjestelmä

T

T

36

T

T

36

10 Turvavyöt

-

11

Tuulilasin pyyhkimet
ja pesin

T

T

36

12

Renkaiden asetukset
keskinäytöllä (CID)

T

T

36

13

Renkaat (tarvittaessa
varapyörä)

T

T

36

14

Renkaan
paikkaussarja

T

T

36

Varoituskolmio,
15 huomioliivi ja
ensiapulaukku

T

T

36

Ikkunoiden
16 pesujärjestelmän
pesuneste

T

T

36
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HUOLTOVÄLI:

MATKAMITTARILUKEMA

(Matkamittarilukema tai
kuukaudet, kumpi
ensimmäiseksi
tulee täyteen.)

x 1 000
km

15

30

45

60

75

90

x 1 000
mailia

9

18

27

36

45

54

KUUKAUDET

17

Jäähdytysnesteen
taso ja koostumus

T

18

Jarrujen kitkapinnat ja
jarruputkiston liitokset

T

19

Alusta ja kaikki muut
näkyvät osat

T

T

36

20

Ohjauksen
komponentit

T

T

36

21

Tieturvallisuus ja
koeajon suorittaminen

T

T

36

V

36

22 Raitisilmasuodatin

V

T
T

V

36
36

HUOMAUTUS:

HUOLTO JA HOITO

Vaihda sekä moottoriöljy että öljynsuodatin, jos öljynvaihdosta muistuttava
merkkivalo syttyy, vaikka ei olisi kulunut 18 kuukautta tai autolla ei olisi
ajettu 15 000 km (9 000 mailia) edellisestä öljynvaihdosta.

5
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Varaosat
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Auton työkalusarja

Tuulilasinpyyhkimen sulat
Turvaohjeet
HUOMAA
Tuulilasi voi vahingoittua, jos pyyhkijä
osuu siihen ilman pyyhkijän sulkaa.
On olemassa omaisuusvahinkojen
vaara. Pidä tiukasti kiinni pyyhkimestä, kun vaihdat pyyhkijän sulan.
Älä taita pyyhintä tuulilasiin tai kytke
pyyhintä päälle ilman, että pyyhkijän
sulka on asennettu.

HUOMAA
Tuulilasinpyyhkimet, jotka on taitettu
irti tuulilasista, voivat jäädä puristuksiin jos konepelti avataan. On olemassa materiaalivahingon vaara.
Ennen konepellin avaamista on varmistettava, että pyyhkimet, joissa on
pyyhkijän sulat, ovat kosketuksissa
tuulilasin kanssa.

HUOMAA
Kun vaihdat pyyhkimien sulkia, suorita toimenpide nopeasti, äläkä jätä
pyyhkimien varsia nostetuiksi ilman
pyyhkimien sulkia pidemmäksi aikaa
kuin on tarpeen.

Auton työkalusarja sijaitsee tavaratilan oikeassa reunassa suojuksen
alla.
Avaa oikeanpuoleisen sivuverhouksen suojus, nuoli 1, ja avaa, nuoli
2.

Tuulilasinpyyhkimen sulan
kumin vaihtaminen
1 Vaihtaaksesi pyyhkimien sulat
siirrä pyyhkimet irti tuulilasista,
katso sivu 157.
2 Pysäytä auto.
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3 Nosta pyyhkimet kokonaan irti
tuulilasista.

4 Paina painiketta, nuoli 1, ja
vedä tuulilasinpyyhkimen sulka
ulos, nuoli 2.

349

Joissakin varusteversioissa on
valonlähteenä suojuksen takana
sijaitsevat valodiodit. Nämä valodiodit ovat samanlaisia kuin tavanomaiset laserit ja ne luokitellaan
lainsäädännössä luokan 1 valoa
lähettäviksi diodeiksi.
Vian sattuessa auton valmistaja
suosittelee, että Toyota-jälleenmyyjä tai -korjaamo tai muu luotettava korjaamo suorittaa korjauksen.
Noudata turvallisuusohjeita, katso
sivu 349.
Ajovalojen lasi

5 Asenna uusi pyyhkimen sulka ja
paina se pidikkeeseen, kunnes
se lukittuu.
6 Palauta pyyhkimet normaaliasentoon.

Polttimot ja valot

Jos kosteutta muodostuu yhä
enemmän, esimerkiksi jos valaisimessa on vesipisaroita, vaikka ajovalot ovat päälle kytkettyinä, valot
on tarkastettava.
Turvaohjeet
VAROITUS

Yleistä
Valot ja polttimot ovat tärkeä osa
ajoturvallisuutta.
Kaikki ajovalot ja muut valot käyttävät LED- tai laser-tekniikkaa.

Keskitetty laservalo voi aiheuttaa silmän verkkokalvon ärsytystä tai pysyviä vaurioita. Tällöin on olemassa
loukkaantumisvaara. Ajoneuvon valmistaja suosittelee, että Toyota-jälleenmyyjä tai -korjaamo tai muu luotettava korjaamo suorittaa valojärjestelmän työt, mukana lukien polttimoiden vaihdot.

5
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Viileässä tai kosteassa säässä ajovalojen lasi voi huurtua sisäpuolelta. Ajettaessa ajovalot päälle kytkettyinä kondensoitunut vesi häviää
lyhyen ajan kuluttua. Ajovalojen
lasia ei tarvitse vaihtaa.
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VAROITUS
Voimakas kirkkaus voi ärsyttää tai
vahingoittaa silmän verkkokalvoa.
Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Älä katso suoraan ajovaloihin
tai muihin valonlähteisiin. Älä irrota
LED-valojen suojia.

Auton akku
Yleistä

Varoitussymbolit
Seuraavat varoitussymbolit löytyvät ajoneuvon akusta:
Symboli

Merkitys
Ei tupakointia, avotulta
tai kipinöitä.

Käytä suojalaseja.

Akku on huoltovapaa.
Lisää tietoa akusta saat valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai muusta luotettavasta
korjaamosta.
Ajoneuvon valmistaja suosittelee,
että valtuutettu Toyota-jälleenmyyjä tai -korjaamo tai muu luotettava korjaamo rekisteröi auton
akun, kun akku vaihdetaan. Kun
uusi akku on rekisteröity, kaikki
mukavuustoiminnot ovat käytettävissä rajoituksetta, eikä mukavuustoimintoihin liittyviä autoviestejä
enää näytetä.

Pidä poissa lasten ulottuvilta.
Happopalovammojen
vaara: käytä käsineitä,
älä kallista akkua.
Huuhtele mahdolliset
happoroiskeet välittömästi vedellä. Jos happoa joutuu silmiisi tai nielet sitä, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Ei suoraa auringonvaloa,
ei pakkasta.

Turvaohjeet
Noudata käyttöohjetta.

VAROITUS
Akut, jotka on luokiteltu sopimattomiksi, voivat vahingoittaa järjestelmiä
tai johtaa siihen, että joitakin toimintoja ei voida enää suorittaa. On olemassa loukkaantumisen ja omaisuusvahinkojen vaara. Käytä vain sellaisia akkuja, jotka auton valmistaja on
luokitellut sopiviksi.

Räjähtävä kaasuseos.
Älä sulje akun aukkoja.
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Kun vaihdat akun
Asennettu akku on suunniteltu erityisesti tähän autoon. Jos käytetään järjestelmään soveltumatonta
akkua, automaattisen Stop & Start
-järjestelmän toiminnot saattavat
olla rajoitetut akun suojaamiseksi.
Akun teho saattaa myös heikentyä
normaalia nopeammin, eikä moottoria mahdollisesti saada käynnistettyä. Ota yhteyttä valtuutettuun
Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tai muuhun luotettavaan korjaamoon.
Ensimmäinen käyttö

Akun lataaminen
Yleistä
Varmista, että akku on riittävästi
ladattu akun käyttöiän varmistamiseksi.
Lataa akku seuraavissa tilanteissa:
 Jos akun päällä oleva tarkastuslasi on musta.

 Jos autoa ei käytetä yli kuukauteen.
Turvaohjeet
HUOMAA
Ajoneuvon akun latauslaitteet voivat
toimia suurilla jännitteillä ja suurilla
virroilla, jotka voivat ylikuormittaa tai
vahingoittaa 12 voltin sisäistä verkkoa. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Kytke auton akun latauslaitteet vain moottoritilan apukäynnistysliitäntöihin.

Apukäynnistysliitännät
Lataa akkua vain moottoritilassa
sijaitsevien apukäynnistysliitäntöjen
kautta, katso sivu 369, moottorin
ollessa sammutettuna.
Akkulaturi
Erityisesti autolle kehitettyjä akkulatureita, jotka ovat yhteensopivia
auton verkon kanssa, saa valtuutetuilta Toyota-jälleenmyyjiltä tai -korjaamoilta tai muilta luotettavilta korjaamoilta.
Sähkökatkos

 Jos käynnistyskyky on riittämätön.

Sähkökatkoksen jälkeen jotkin laitteet on uudelleen käynnistettävä tai
yksittäisiä asetuksia on päivitettävä, esimerkiksi:

Seuraavilla olosuhteilla voi olla
negatiivinen vaikutus akun tehoon:

 Muistitoiminto: tallenna asennot
uudelleen.

 Jos toistuvasti ajetaan lyhyitä
matkoja.

 Aika: päivitä.
 Päivämäärä: päivitä.

5
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Akku on toimintavalmis. Käynnistämisessä ei tarvita erityisiä varotoimia.
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Akun säilytys
Huomioi seuraavat tiedot auton
akkujen säilytyksestä:
 Säilytä akku viileässä ja kuivassa paikassa.
 Suojaa akku suoralta auringonvalolta ja pakkaselta.
 Puhdista paristo vain kostealla
antistaattisella liinalla.
 Säilytä akku pystyasennossa ja
varmista, ettei se kaadu.
 Asenna ensin vanhimmat akut.
 Älä irrota liittimien suojakorkkeja.
 Lataa tai asenna akku viimeistään akun etiketissä mainittuun
päivämäärään mennessä. Kun
akku on täyteen ladattu, se toimii
vielä 10 kuukautta.

Sulakkeet
Yleistä
Sulakkeet sijaitsevat eri paikoissa
autossa.
Turvaohjeet
VAROITUS
Väärä tai korjattu sulake voi ylikuormittaa sähköjohtoja ja -komponentteja. On olemassa tulipalon vaara. Älä
korjaa palaneita sulakkeita tai vaihda
niitä sulakkeisiin, joilla on eri väri tai
ampeeriarvo.

Sisätiloissa
Sulakkeet sijaitsevat sisätiloissa,
etumatkustajan jalkatilassa suojuksen takana.

Vanhan akun hävittäminen
Vie vanhat akut valtuutetulle Toyota-jälleenmyyjälle tai -korjaamolle tai
muulle luotettavalle korjaamolle tai vie ne akkujen
keräyspisteeseen.

Happoa sisältävät akut on kuljetettava pystyasennossa. Estä akkuja
putoamasta siirron aikana.

Avaa kiinnikkeet, nuoli, ja avaa suojus.
Sulakerasia sijaitsee edessä
oikealla.
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Tavaratilassa
Sulakkeet sijaitsevat kannen
takana kuljettajan puolella tai etumatkustajan puolella jalkatilassa.

353

Muut sulakerasiat
Autossa on muita sulakerasioita.
Vian sattuessa ota yhteyttä valtuutettuun Toyota-jälleenmyyjään tai
-korjaamoon tai muuhun luotettavaan korjaamoon.
Sulakkeiden vaihtaminen
Ajoneuvon valmistaja suosittelee,
että Toyota-jälleenmyyjä tai -korjaamo tai muu luotettava korjaamo
suorittaa sulakkeiden vaihdon.

Avaa oikeanpuoleisen sivuverhouksen suojus, nuoli 1, ja avaa, nuoli
2.
Sulakkeen tiedot

 Edessä

HUOLTO JA HOITO

 BDC

5
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 Takana

 Sulakkeiden arvot

5-1. HUOLTO JA HOITO
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F: Sulake
[A]: Ampeeri (Sulake - Arvo)

5

*: Varapaikka
F55, F56, F64, F65, F67,
F68

F28, F32

F75

F3, F40, F204

F1, F57, F210

F118

F215, F217

F40

F59

F231

F36, F244

F48, F50, F52, F265, F269

F34, F73

HUOLTO JA HOITO

F28

356

5-1. HUOLTO JA HOITO

F36, F63

F32, F70, F209

F206, F244, F271

F46, F273

F20, F21

F3, F254

F3

F4, F5, F6, F244

F2

F51

F254

F4

F2

F69, F70

F2, F29

F203, F206, F209, F271

F2

F1, F3, F39

F1, F59, F60, F76, F204,
F208, F209, F255

F36, F61, F62, F67, F68,
F71

F212

F4

F1, F32, F59, F212, F214,
F215, F216, F217, F218,
F220

F67, F68
Symboli

F214

Merkitys
Ajonvakautusjärjestelmä
(VSC)

F39
Seisontajarru
F252

Lämmitys-/ilmastointijärjestelmä
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Symboli

Merkitys

Symboli
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Merkitys

Tuulilasin sulatus ja kondenssin poistaminen

Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä

Puhallinmoottori, sisäilmanvaihto

Ajoneuvon vianmääritysportti (liitäntä)

Takalasin lämmitys

Tavaratilan valot

Istuinlämmitys

Ajodynamiikan ohjausjärjestelmä VDP

Istuinlämmitys

Ajodynamiikan ohjausjärjestelmä VDP

Törmäysmoduuli

Ajodynamiikan ohjausjärjestelmä VDP

Keskipylvään katkaisimet,
valojen katkaisimet, ohjauspyörän audiokatkaisimet

Monokamera (Kafas)

Taustapeili
Sisäkaton toimintokeskus,
ulkoisten ovikahvojen elektroniikka

Mikroaaltopää

Aktiivinen äänentoisto

USB-keskitin
Korin sähkölaitteiden
ohjausyksikkö (BDC)

Mittaristo
Lisäakku: Kaksoisakkujärjestelmä (DSS)
Polttoainepumpun ohjauselektroniikka, tyhjiövuodon
ilmaisin, akun turvaliitännän
kaasugeneraattori, kaukoohjaimen vastaanotin
Sähköikkunan avaaja

Ohjain (Toyota Supra Command)
Sähköinen puhallin (ilmanjäähdytin), Tasauspyörästön ohjaus
12 V pistoke, savukkeensytytin
Tavaratilan valot

HUOLTO JA HOITO

HiFi-vahvistin, Videomoduuli-TV
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Symboli

Merkitys
Ovien lukot, ulkoisten ovikahvojen elektroniikka, telemaattisen yhteyden ohjausrasia
Elektroninen vaihdelaatikon
ohjaus
Telemaattinen yhteysrasia,
ulkoisten ovikahvojen elektroniikka
Sähköinen tuuletin,
takaosan jakolaite
Moottorinohjaus
Keskipylvään katkaisimet,
valojen katkaisimet, korin
sähkölaitteiden ohjausyksikkö (BDC)
Keskikonsolin ohjauspaneelit, hansikaslokeron valo,
sisävalo, aurinkosuojan
valo, ulkopeili, vaihteenvalitsin
Telemaattisen yhteyden
ohjausrasia, ulkoisten ovikahvojen elektroniikka matkustajan puolella
Kuljettajan ovikatkaisimen
esto, ulkopeilit

Apu, jos auto jää tielle
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Jos ajon aikana ilmenee
toimintahäiriö
VAROITUS
Jos ajon aikana ilmenee toimintahäiriö, pysäytä auto välittömästi turvalliseen paikkaan.
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VAROITUS
Jos varoitusvalo palaa tai vilkkuu tai
näyttöön ilmestyy varoitusviesti,
pysäytä auto välittömästi turvalliseen
paikkaan. Älä avaa konepeltiä moottorin tarkistusta varten, sillä se voi
aiheuttaa vakavia vammoja, kuten
höyryn aiheuttamat palovammat. Jos
näyttöön tulee varoitusviesti, suorita
tarvittavat toimenpiteet näytetyn viestin tai käyttöoppaan selityksen mukaisesti.

VAROITUS
Jos kuulet kovan äänen tai sinusta
tuntuu, että auton alla on jotakin ajon
aikana, pysäytä auto välittömästi turvalliseen paikkaan.
Kun olet pysäyttänyt auton turvalliseen paikkaan, tarkista auton alapuoli, ettei jarrunestettä, öljyä tai polttoainetta ole vuotanut. Jos nesteitä
vuotaa, anna välittömästi valtuutetun
Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon
tai muun luotettavan korjaamon tutkia
auto.

VAROITUS
Jos moottori sammuu ajon aikana,
useita varoitusvaloja syttyy. Jarrutehostin ja ohjaustehostin saattavat
lakata toimimasta. Tällöin jarrutusteho
heikkenee ja ohjauspyörän kääntäminen muuttuu raskaaksi. Vaikka jarrujen ja ohjauksen toiminta ei katoa
kokonaan, niiden käyttö vaatii normaalia enemmän voimaa. Pysäytä
auto turvalliseen paikkaan mahdollisimman pian.
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Nämä varoitusviestit osoittavat, että
auton järjestelmässä tai toiminnassa
on tapahtunut toimintahäiriö. Jos jatkat autolla ajamista, moottori voi sammua äkillisesti, mikä voi johtaa onnettomuuteen. Myös silloin, kun varoitusvaloja ei pala eikä näyttöön tulee viestejä, jos havaitset epänormaaleja
ääniä, hajuja tai tärinää tai moottori
sammuu äkillisesti, älä avaa konepeltiä moottorin tarkastamista varten.
Ota yhteyttä valtuutettuun Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tai muuhun luotettavaan korjaamoon.

Ajoneuvon alla kulkee jarru- ja polttoaineletkut. Jos jokin näistä letkuista
on vaurioitunut, jarrut eivät ehkä toimi
tai polttoaine saattaa syttyä ja aiheuttaa tulipalon.
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VAROITUS
Jos rengas on puhjennut tai on repeytynyt ajon aikana, ota tiukka ote
ohjauspyörästä, alenna vähitellen
auton nopeutta ja pysäytä auto turvalliseen paikkaan. Vältä äkillisiä jarrutuksia ja ohjausliikkeitä, sillä saatat
muuten menettää auton hallinnan.
Vähennä vähitellen auton nopeutta ja
pysäytä auto turvalliseen paikkaan.

Jos olet ollut osallisena
kolarissa

Jos olet ollut osallisena kolarissa,
toimi seuraavasti:

l Tyhjänä ajettavilla renkailla (runflat) varustetut autot

Koska tyhjänä ajettavien ns. run-flatrenkaiden sivut ovat erityisen jäykät,
renkaan puhkeaminen tai rengaspaineen alentuminen saattaa olla vaikea
havaita. Saattaa olla myös vaikea silmämääräisesti havaita, että rengas
on puhjennut tai ilmanpaine on alhainen.
Jos rengaspaineen varoitusvalo syttyy, vältä äkillisistä jarrutuksia ja
ohjausliikkeitä ja hidasta 80 km/h
nopeuteen tai sen alle, pysäytä auto
varovasti turvalliseen paikkaan ja tarkista kunkin renkaan kunto. Lisätietoja renkaiden kunnon tarkistamisesta
on sivulla 300. Jos jokin renkaista on
vaurioitunut, ota yhteyttä valtuutettuun Toyota-jälleenmyyjään tai -korjaamoon tai muuhun luotettavaan korjaamoon.
Rengaspaineiden varoitusvalo ei välttämättä syty, jos rengaspaine laskee
nopeasti esimerkiksi renkaan räjähdyksen seurauksena.

1 Poistu autosta välittömästi ja
siirry turvalliseen paikkaan, jotta
vältetään lisätörmäykset. Varmista, että kytket moottorin
käynnistyspainikkeen pois
päältä estääksesi auton syttymisen palamaan. Jos turvatyynyt
ovat lauenneet (täyttyneet), turvatyynyn osat ovat erittäin kuumia. Vältä koskettamasta osia
käsilläsi tai muilla kehon osilla.
2 Jos joku on loukkaantunut, ota
yhteyttä pelastuslaitokseen ja
pyydä apua. Jos jollakulla ei ole
ilmeisiä ulkoisia vammoja, mutta
heillä saattaa olla päävammoja,
pidä hengitystiet auki ja liikuta
heitä mahdollisimman vähän.
Jos on vaara, että auto joutuu
toiseen törmäykseen, siirrä loukkaantunut turvalliseen paikkaan
ja pidä häntä mahdollisimman
vaakasuorassa.

5-1. HUOLTO JA HOITO

Hätävilkut

Painike sijaitsee keskikonsolissa.

Varoituskolmio*
*

: Joissakin malleissa

1 Avaa kannen lukitus, nuoli 1, ja
taita auki, nuoli 2.
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2 Ota varoituskolmio ulos.

Tiepalvelu
Toimintaperiaate
Voit ottaa yhteyttä tiepalveluun, jos
tarvitset apua rikkoutumisen yhteydessä.
Yleistä

Yhteydenpito tiepalveluun voidaan
tehdä myös autoviestillä, katso sivu
168.
Toimintaa koskevat
vaatimukset
 Aktivoitu Toyota Supra Connect
-sopimus.
 Mobiilivastaanotto.
 Valmiustila on kytketty päälle.
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Jos auto rikkoutuu, tiedot auton
tilasta voidaan siirtää tiepalvelun
käyttöön. Toimintahäiriöt voidaan
joissakin tapauksissa korjata suoraan.

5
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Tiepalvelun aloittaminen
Toyota Supra Command -toiminnon
kautta:
1 "Connected Serv." (yhdistetty
palvelu)

Teknisistä syistä ei välttämättä ole
mahdollista soittaa hätäpuhelua
erittäin epäsuotuisissa olosuhteissa.
Yleiskatsaus

2 "Toyota Supra Assistance"
(Toyota Supra -avustus)
3 "Roadside assistance" (tiepalvelu)
Puheyhteys muodostetaan.

Hätäpuhelu
(ei koske Venäjää)
Lakisääteinen hätäpuhelu
Toimintaperiaate
Järjestelmää voidaan käyttää hätäpuhelun käynnistämiseen automaattisesti tai manuaalisesti hätätilanteissa.
Yleistä
Paina SOS-painiketta vain hätätilanteessa.
Hätäpuhelu muodostaa yhteyden
yleiseen hätänumeroon.
Tämä riippuu sellaisista tekijöistä
kuin matkapuhelinverkosta ja kansallisista säädöksistä.
Hätäpuhelu soitetaan autoon integroidun SIM-kortin avulla eikä sitä
voi kytkeä pois päältä.

SOS-painike.

Toimintaa koskevat vaatimukset
 Valmiustila on kytketty päälle.
 Hätäpuhelujärjestelmä on toimintavalmis.
 Jos auto on varustettu automaattisella hätäpuhelulla: autoon
integroitu SIM-kortti on aktivoitu.
Automaattinen käynnistäminen
Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi
jos turvatyynyt laukeavat, hätäpuhelu voidaan soittaa automaattisesti heti vakavan onnettomuuden
jälkeen. SOS-painikkeen painaminen ei vaikuta automaattiseen hätäpuhelun.
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Manuaalinen käynnistäminen
1 Napauta kannen läppää.
2 Paina SOS-painiketta ja pidä
sitä painettuna, kunnes painikkeen alueella oleva LED-valo
palaa vihreänä.
 LED-valo palaa vihreänä, kun
hätäpuhelu on aktivoitu.
Jos ohjausnäytössä näkyy peruutuspyyntö, hätäpuhelu voidaan peruuttaa.
Jos tilanne sallii, odota autossa, kunnes
ääniyhteys on muodostettu.

 LED-valo vilkkuu vihreänä, kun
yhteys hätänumeroon on muodostettu.

Tietoja tiedonsiirrosta ja säilytyksestä,
katso sivu 17.
Vaikka et voisi enää kuulla hätäkeskusta kaiuttimien kautta, hätäkeskus voi
silti kuulla puhettasi.

Hätäkeskus lopettaa hätäpuhelun.
Toimintahäiriö
Hätäpuhelutoiminto ei ehkä toimi
oikein.
Hätäpuhelun painikkeen alueella
oleva LED palaa noin 30 sekuntia.
Autoviesti näytetään.

Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan korjaamon tutkia järjestelmä.
Automaattinen hätäpuhelu
Toimintaperiaate
Järjestelmää voidaan käyttää hätäpuhelun käynnistämiseen automaattisesti tai manuaalisesti hätätilanteissa.
Yleistä
Paina SOS-painiketta vain hätätilanteessa.
Automaattinen hätäpuhelujärjestelmä muodostaa yhteyden Toyotahätäkeskukseen.
Vaikka hätäpuhelu ei olisi mahdollista soittaa Toyota-hätäpuhelukeskuksen kautta, joissakin tapauksissa hätäpuhelu voidaan silti soittaa yleiseen hätänumeroon. Tämä
riippuu sellaisista tekijöistä kuin
matkapuhelinverkosta ja kansallisista säädöksistä.
Teknisistä syistä ei välttämättä ole
mahdollista soittaa hätäpuhelua
erittäin epäsuotuisissa olosuhteissa.
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Jos kyseessä on hätäpuhelu, tiedot
lähetetään hätäkeskukseen, jotta voidaan päättää, mitä pelastustoimenpiteitä tarvitaan. Tiedot voivat sisältää
esimerkiksi auton tämänhetkisen sijainnin, jos tämä voidaan määrittää.
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Yleiskatsaus

2 Paina SOS-painiketta ja pidä
sitä painettuna, kunnes painikkeen alueella oleva LED-valo
palaa vihreänä.
 LED-valo palaa vihreänä, kun
hätäpuhelu on aktivoitu.
Jos ohjausnäytössä näkyy peruutuspyyntö, hätäpuhelu voidaan peruuttaa.
Jos tilanne sallii, odota autossa, kunnes
ääniyhteys on muodostettu.

SOS-painike.

Toimintaa koskevat vaatimukset
 Valmiustila on kytketty päälle.
 Aktivoitu Toyota Supra Connect
-sopimus.
 Hätäpuhelujärjestelmä on toimintavalmis.
 Ajoneuvoon integroitu SIM-kortti
on aktivoitu.
Automaattinen käynnistäminen
Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi
jos turvatyynyt laukeavat, hätäpuhelu voidaan soittaa automaattisesti heti vakavan onnettomuuden
jälkeen. SOS-painikkeen painaminen ei vaikuta automaattiseen hätäpuhelun.
Manuaalinen käynnistäminen
1 Napauta kannen läppää.

 LED-valo vilkkuu vihreänä, kun
yhteys hätänumeroon on muodostettu.
Jos hätäpuhelu lähetetään Toyota-hätäkeskuksen kautta, tiedot lähetetään
Toyota-hätäkeskukseen, jotta voidaan
päättää, mitä pelastustoimenpiteitä tarvitaan. Tiedot voivat sisältää esimerkiksi auton tämänhetkisen sijainnin, jos
tämä voidaan määrittää.
Jos Toyota-hätäkeskuksen kysymät
kysymykset jäävät vastaamatta, pelastustoimenpiteet käynnistyvät automaattisesti.
Vaikka et voisi enää kuulla Toyota-hätäkeskusta kaiuttimien kautta, Toyotahätäkeskus voi silti kuulla puhettasi.

Toyota-hätäkeskus lopettaa hätäpuhelun.
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Hätäpuhelu
(koskee Venäjää)
Lakisääteinen hätäpuhelu
Toimintaperiaate
Järjestelmää voidaan käyttää hätäpuhelun käynnistämiseen automaattisesti tai manuaalisesti hätätilanteissa.
Yleistä

Sovellettavien lakien mukaisesti
automaattista hätäpuhelujärjestelmää tai automaattista SOS-laitetta
ei voi poistaa käytöstä.
Paina SOS-painiketta vain hätätilanteessa.
Hätäpuhelu muodostaa yhteyden
yleiseen hätänumeroon.
Tämä riippuu sellaisista tekijöistä
kuin matkapuhelinverkosta ja kansallisista säädöksistä.
Hätäpuhelu soitetaan autoon integroidun SIM-kortin avulla eikä sitä
voi kytkeä pois päältä.
Teknisistä syistä ei välttämättä ole
mahdollista soittaa hätäpuhelua erittäin epäsuotuisissa olosuhteissa.
Yleiskatsaus

5
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Sovellettavien lakien mukaisesti
auto on varustettu automaattisella
hätäpuhelujärjestelmällä tai automaattisella aktivointitoiminnolla
varustetulla SOS-laitteella, joka
käyttää kansallista automaattista tietojärjestelmää tai suoraa kansallista
hätänumeroa sen mukaan, missä
maassa sitä käytetään. Ajoneuvon
myyjät, valmistajat ja maahantuojat
eivät ota vastuuta automaattisen
hätäpuhelujärjestelmän tai automaattisen SOS-laitteen toimintahäiriöistä, jos tällaiset toimintahäiriöt
johtuvat kansallisen automaattisen
hätäpuhelujärjestelmän operaattorin puutteista, kansallisen automaattisen hätäpuhelujärjestelmän infrastruktuurista tai tietoliikenneverkon
operaattorista, asiakkaan automaattisen hätäpuhelujärjestelmän tai
automaattisen SOS-laitteen väärästä käytöstä tai muista tekijöistä,
jotka eivät ole auton myyjän, valmistajan tai maahantuojan hallinnassa.
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SOS-painike.

Toimintaa koskevat vaatimukset
 Valmiustila on kytketty päälle.
 Hätäpuhelujärjestelmä on toimintavalmis.
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Automaattinen käynnistäminen
Tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi
jos turvatyynyt laukeavat, hätäpuhelu voidaan soittaa automaattisesti heti vakavan onnettomuuden
jälkeen. SOS-painikkeen painaminen ei vaikuta automaattiseen hätäpuhelun.
Manuaalinen käynnistäminen
Jos hätäpuhelu käynnistyy, muut
signaalit ja äänilähteet mykistyvät,
esimerkiksi pysäköintitutka.
1 Napauta kannen läppää.
2 Paina SOS-painiketta ja pidä
sitä painettuna, kunnes painikkeen alueella oleva LED-valo
palaa vihreänä.
 LED-valo palaa vihreänä, kun
hätäpuhelu on aktivoitu.
Jos ohjausnäytössä näkyy peruutuspyyntö, hätäpuhelu voidaan peruuttaa.
Jos tilanne sallii, odota autossa, kunnes
ääniyhteys on muodostettu.

Toimintavalmius
Kun ajovalmiustila kytketään
päälle, hätäpuhelun painikkeen
alueella oleva LED palaa noin 2
sekuntia osoittaakseen, että hätäpuhelujärjestelmä on käyttövalmis.
Toimintavalmiuden tarkistaminen
n Yleistä

Hätäpuhelujärjestelmän toimintavalmiutta voidaan tarkistaa. Älä
aktivoi tarkistuksen aikana muita
toimintoja. Noudata tarvittaessa
kaikkia ohjeita, jotka annetaan
auton kaiuttimien kautta.
Toyota Supra Connect -toiminnot
eivät ehkä ole käytettävissä tietyn
ajan tarkistuksen jälkeen.
n Vaatimukset

 Ajoneuvo on paikallaan vähintään 1 minuutin.
 Valmiustila on kytketty päälle.
 Muita palveluja ei ole käytössä.

 LED-valo vilkkuu vihreänä, kun
yhteys hätänumeroon on muodostettu.

 Lähivalot on kytketty pois päältä
katkaisimesta

Jos kyseessä on hätäpuhelu, tiedot
lähetetään hätäkeskukseen, jotta voidaan päättää, mitä pelastustoimenpiteitä tarvitaan. Tiedot voivat sisältää
esimerkiksi auton tämänhetkisen sijainnin, jos tämä voidaan määrittää.

Varmista, että lähivalot eivät kytkeydy päälle, esimerkiksi automaattisen valo-ohjauksen toimesta. Suorita siksi tarkistus, kun
ympäristön valoisuus on riittävä.

Vaikka et voisi enää kuulla hätäkeskusta kaiuttimien kautta, hätäkeskus voi
silti kuulla puhettasi.

Hätäkeskus lopettaa hätäpuhelun.

n Valokatkaisimen käyttö

1 Valokatkaisin, kytke pois päältä
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2 Paina SOS-painiketta. Järjestelmän komponentit, esimerkiksi
mikrofoni, tarkistetaan tietyssä
järjestyksessä.
 SOS-painikkeen LED-valo palaa
lyhyesti, järjestelmä toimii.
 SOS-painikkeen LED-valo vilkkuu; järjestelmää ei voitu tarkistaa. Tarkista käyttövalmius
uudelleen muuttuneissa olosuhteissa.
Jos hätäpuhelu ei toimi suoritettuasi testin uudestaan, anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun ammattitaitoisen
ja hyvin varustetun korjaamon tarkastaa auto.

Jos hätäpuhelu ei toimi suoritettuasi testin uudestaan, anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun ammattitaitoisen
ja hyvin varustetun korjaamon tarkastaa auto.
Toimintahäiriö
Hätäpuhelutoiminto ei ehkä toimi
oikein.
Hätäpuhelun painikkeen alueella
oleva LED palaa noin 30 sekuntia.
Autoviesti näytetään.
Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan korjaamon tutkia auto.

-toiminnon kautta

2

Paina painiketta.

3 "Emergency call test"
(hätäpuhelutesti)
4 "Start emergency call test"
(aloita hätäpuhelutesti)
5 "Start system test" (aloita
järjestelmän testi)
Järjestelmän itsetestaus käynnistetään; noudata ohjausnäytön ohjeita.
Jos järjestelmän tarkistus ei onnistunut, tarkista sen käyttövalmius
uudelleen muuttuneissa olosuhteissa.

*:

Palosammutin*

5
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n Toyota Supra Command

1 "My Vehicle" (oma auto)
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Toimintaperiaate
Palosammutinta voidaan käyttää
auton tulipalojen sammuttamiseen.
Yleistä
Riippuen varusteista ja maaversiosta, autossa saattaa olla palosammutin.
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Yleiskatsaus

Palosammuttimen ottaminen
esiin
Avaa kiinnityshihnan soljet.
Sammuttimen käyttö
Käytä palosammutinta noudattaen
sammuttimessa olevia valmistajan
ohjeita ja sen mukana toimitettuja
tietoja.
Sammuttimen säilytys
1 Aseta sammutin pidikkeeseen.

Turvaohjeet
VAROITUS

2 Kiinnitä soljet ja sulje ne.
Huolto ja täyttö

Palosammuttimen virheellinen käyttö
voi aiheuttaa vammoja. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Noudata
alla olevia tietoja, kun käytät sammutinta:

Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan korjaamon tarkistaa palosammutin kahden vuoden välein.

l Älä hengitä sammutusainetta. Jos

Huomioi sammuttimen seuraava
huoltopäivämäärä.

joku on hengittänyt sammutusainetta, siirrä hänet raittiiseen ilmaan.
Jos sammutusainetta hengittäneellä henkilöllä on hengitysvaikeuksia, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

l Älä anna sammutusaineen joutua

iholle. Pitkäaikainen kosketus sammutusaineen kanssa voi aiheuttaa
ihon kuivumisen.

l Älä anna sammutusaineen joutua

silmiin. Jos aine joutuu kosketuksiin
silmien kanssa, huuhtele ne välittömästi runsaalla vedellä. Jos huono
olo jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

Vaihda sammutin käytön jälkeen tai
täytä se uudelleen.

Avun aloittaminen
Yleistä
Jos auton akun lataus purkaantuu,
moottori voidaan käynnistää toisen
auton akusta käyttämällä kahta
apukaapelia. Käytä vain apukaapeleita, joissa on täysin eristetyt liitinpuristimet.
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Turvaohjeet
VAROITUS
Jännitettä johtavien osien koskettaminen saattaa johtaa sähköiskuun. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara
ja jopa kuoleman vaara. Älä kosketa
jännitettä johtavia osia.

VAROITUS
Apukaapeleiden kytkeminen väärässä järjestyksessä voi aiheuttaa
kipinöitä. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Noudata liitettäessä
oikeaa järjestystä.

HUOMAA

Valmistelu
1 Tarkista, että toisen auton akku
on 12-volttinen akku. Tietoja jännitteestä on akussa.
2 Sammuta toisen auton moottori.
3 Sammuta molempien autojen
virtaa kuluttavat laitteet.
Apukäynnistysliitännät
Moottoritilassa sijaitseva apukäynnistysliitäntä toimii akun positiivisena napana.
Erikoisliitin auton korissa toimii
akun negatiivisena napana moottoritilassa.

Lisätietoa:
Yleiskatsaus moottoritilaan, katso
sivu 326.
Avaa akun positiivisen terminaalin
kansi.
Kaapeleiden kytkeminen
Ennen aloittamista kytke molempien autojen kaikki tarpeettomat virrankuluttajat pois päältä, esimerkiksi radio.
1 Avaa apukäynnistysliitännän
kansi.
2 Kytke positiivisen/+-apukäynnistysliitännän liitäntäpuristin virtaa
antavan auton akun positiiviseen liitäntään tai vastaavaan
apukäynnistysliitäntään.
3 Kytke toinen liitäntäpuristin
käynnistettävän auton akun
positiiviseen liitäntään tai vastaavaan apukäynnistysliitäntään.
4 Kytke negatiivisen/-apukäynnistysliitännän liitäntäpuristin virtaa
antavan auton akun negatiiviseen napaan tai vastaavaan
maadoitusliitäntään.
5 Kytke toinen liitäntäpuristin
käynnistettävän auton akun
negatiiviseen napaan tai vastaavaan maadoitusliitäntään auton
moottorissa tai korissa.
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Kahden auton korien välinen kosketus voi aiheuttaa oikosulun apukäynnistyksen aikana. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Varmista, että
autojen korit eivät ole kosketuksissa
toisiinsa.
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Moottorin käynnistäminen
Älä käytä ruiskutettavia tuotteita,
joita myydään käynnistysaineina.
1 Käynnistä virtaa antavan auton
moottori ja anna sen käydä
muutaman minuutin ajan hieman nostetulla joutokäyntinopeudella.
2 Käynnistä käynnistettävän
auton moottori normaalisti.
Jos ensimmäinen yritys käynnistää
moottori epäonnistuu, odota muutamia
minuutteja, kunnes tyhjäa akkua on
ladattu jonkin verran.

3 Anna molempien moottoreiden
käydä muutaman minuutin ajan.
4 Irrota käynnistyskaapelit päinvastaisessa järjestyksessä kytkemisestä.
Tarkista akku ja lataa se tarvittaessa.

Käynnistys vetämällä ja
hinaus
Turvaohjeet
VAROITUS
Järjestelmän rajoitusten vuoksi yksittäiset toiminnot eivät ehkä toimi kunnolla, jos autoa vedetään käyntiin tai
hinataan pois Toyota Supra Safety
System -järjestelmien ollessa aktivoituna. Silloin on olemassa onnettomuusvaara. Kytke kaikki Toyota
Supra Safety -järjestelmät pois päältä
ennen auton vetämistä käyntiin tai
hinaamista pois.

Ajoneuvon kuljettaminen
Yleistä
Älä hinauta autoa.
Turvaohjeet
HUOMAA
Jos autoa hinataan siten, että toinen
akseleista on ilmassa, auto saattaa
vaurioitua. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Ajoneuvoa tulee kuljettaa ainoastaan kuorma-auton
lavalla.

HUOMAA
Ajoneuvo saattaa vaurioitua sitä nostettaessa ja kiinnitettäessä.
On olemassa omaisuusvahinkojen
vaara.
l Nosta auto sopivilla laitteilla.

l Älä nosta tai kiinnitä autoa hinaus-

silmukan, korin osien tai ripustusosien avulla.

Ajoneuvon työntäminen
Rikkoutunut auto voidaan työntää
lyhyen matkan pois vaaralliselta
alueelta.
Vierittääksesi tai työntääksesi
autoa, katso sivu 160.
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Hinausauto
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HUOMAA
Jos vetotankoa tai vetoköyttä ei ole
kiinnitetty oikein, muut auton osat voivat vaurioitua. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Kiinnitä vetotanko tai hinausköysi hinaussilmukkaan oikein.

Vetotanko

Ajoneuvoa tulee kuljettaa ainoastaan kuorma-auton lavalla.
Muiden autojen hinaus
Yleistä
Kytke hätävilkut päälle paikallisten
määräysten mukaan.

Turvaohjeet
VAROITUS
Jos hinaavan auton kokonaispaino on
pienempi kuin hinattavan auton paino,
hinaussilmukka voi irrota tai autoa ei
ehkä voida hallita. On olemassa
onnettomuuden vaara. Varmista, että
hinaavan auton kokonaispaino on
suurempi kuin hinattavan auton
paino.

Jos ei ole mahdollista välttää vetotangon kiinnittämistä kulmaan, huomioi seuraavat seikat:
 Vetotangon liikkumisvara voi olla
rajoitettu käännyttäessä.
 Vetotanko tuottaa sivuttaisia voimia, jos se on kiinnitetty kulmaan.
Hinausköysi
Huomioi seuraavat seikat, jos käytät hinausköyttä:
• Käytä nailonköysiä tai -hihnoja,
jotka mahdollistavat auton tasaisen hinaamisen.
• Kiinnitä hinausköysi niin, ettei se
ole kiertyneenä.
• Tarkista hinaussilmukan ja hinausköyden kiinnitys säännöllisesti.
• Älä ylitä 50 km/h hinausnopeutta.
• Älä ylitä 5 km hinausmatkaa.
• Varmista, että hinausköysi on
kireällä, kun vetoauto lähtee liikkeelle.

5
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Jos hinattavan auton sähköjärjestelmä ei toimi, auto on tehtävä
näkyväksi muille tienkäyttäjille, esimerkiksi asettamalla takalasiin jokin
merkki tai varoituskolmio.

Molempien autojen hinaussilmukoiden on oltava samalla puolella.
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Hinaussilmukka
Yleistä

Turvaohjeet
HUOMAA
Jos hinaussilmukkaa ei käytetä
oikein, auto tai hinaussilmukka voi
vahingoittua. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Huomioi hinaussilmukan käyttöohjeet.

Kierteet hinaussilmukalle

Pidä ruuvattava hinaussilmukka
aina autossa.
Hinaussilmukka voidaan ruuvata
auton etu- tai takapäähän.
Hinaussilmukka sijaitsee auton työkalusarjassa, katso sivu 348.
 Käytä vain auton mukana toimitettua hinaussilmukkaa ja varmista, että se on ruuvattu sisään
kokonaan ja on kiristetty tiukalle.
 Käytä hinaussilmukkaa vain
päällystetyillä teillä.
 Vältä hinaussilmukan poikittaiskuormitusta, esimerkiksi älä
nosta autoa hinaussilmukasta.
 Tarkista hinaussilmukan kiinnitys säännöllisesti.

Avaa suojus painamalla reunan
merkintää.
Jos suojuksessa on aukko merkinnän sijasta, vedä aukosta saadaksesi suojuksen pois.
Käynnistys vetämällä
Älä yritä vetää autoa käyntiin.
Käynnistä tarvittaessa moottori
käynnistysapua käyttäen, katso
sivu 368.
Anna valtuutetun Toyota-jälleenmyyjän tai -korjaamon tai muun luotettavan korjaamon selvittää käynnistysongelmien syy.
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Yleiset
hoitotoimenpiteet
Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.
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Höyrypesurit ja
korkeapainepesurit
Turvaohjeet
HUOMAA
Jos peset korkeapainepesureilla, liiallinen paine tai liialliset lämpötilat voivat vahingoittaa auton eri komponentteja. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Varmista riittävä etäisyys ja
älä suihkuta liian pitkiä aikoja. Noudata korkeapainepesurin ohjeita.

Etäisyydet ja lämpötila
 Suurin lämpötila: 60 °C.
 Vähimmäisetäisyys antureihin,
kameroihin, tiivisteisiin: 30 cm
5

Ajoneuvon peseminen

Poista vieraat aineet, esimerkiksi
lehdet, säännöllisesti tuulilasin alla
olevalta alueelta silloin, kun konepelti on nostettuna.
Pese auto säännöllisesti, etenkin
talvella. Suuri määrä likaa ja tiesuolaa saattaa vahingoittaa autoa.

Turvaohjeet
HUOMAA
Jos käytetään korkeapainepesureita,
vesi voi tunkeutua sisään ikkunoiden
ympäriltä. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Vältä korkeapainepesureita.

HUOMAA
Ajoneuvo voi vaurioitua, jos automaattisia autopesuloita käytetään
väärin. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Huomioi seuraavat
ohjeet:
l Tekstiiliharjoja tai muita pehmeitä
harjoja käyttäviä autonpesujärjestelmiä suositellaan maalipinnan
vahingoittumisen välttämiseksi.

HUOLTO JA HOITO

Yleistä

Automaattipesu
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HUOMAA
l Ajoneuvon korin vaurioiden välttä-

miseksi älä käytä autopesuloita, joiden ohjainkiskot ovat yli 10 cm korkeita.

l Huomaa ohjauskiskojen sallima

suurin renkaan leveys, jotta renkaat
ja vanteet eivät vahingoitu.

l Taita ulkoiset peilit, jotta ne eivät
vahingoitu.

l Kytke pyyhkimet ja sadetunnistin
(jos asennettu) pois päältä, jotta
pyyhinjärjestelmä ei vahingoitu.

Kytke ajovalmiustila päälle, katso
sivu 54.
Ajovalot
Älä kuivaa märkiä ajovaloja hankaamalla äläkä käytä hankaavia tai
syövyttäviä puhdistusaineita.
Liuota lika, kuten hyönteisten jäämät, shampoolla ja huuhtele se
pois vedellä.
Poista jää jäänpoistoaineella; älä
käytä jääkaavinta.

Ajaminen automaattipesuun
n Turvaohjeet

HUOMAA
Vaihteenvalitsimen asento P kytkeytyy automaattisesti, kun valmiustila
kytketään pois päältä. On olemassa
omaisuusvahinkojen vaara. Älä sammuta valmiustilaa autopesuloissa.

n Yleistä

Autopesulassa auton on voitava
liikkua vapaasti.
Vierittääksesi tai työntääksesi
autoa, katso sivu 160.
Joissakin autopesuloissa sinun on
poistuttava autosta. Ajoneuvoa ei
voi lukita ulkopuolelta vaihteenvalitsimen ollessa asennossa N. Jos
autoa yritetään lukita, kuuluu äänimerkki.
Poistuminen autopesulasta
Varmista, että kauko-ohjain on
autossa.

Ajoneuvon pesun jälkeen
Kun auto on pesty, kytke jarrut hetkeksi niiden kuivaamiseksi, muuten jarrutusteho voi olla tilapäisesti
heikentynyt. Jarrujen tuottama
lämpö kuivaa jarrulevyt ja jarrupalat
ja suojaa niitä korroosiolta.
Poista likajäämät tuulilasista, jotta
ne eivät suttaannu ja heikennä
näkyvyyttä. Likajäämien poistaminen myös vähentää pyyhkijöistä
lähtevää melua ja estää pyyhkijöiden sulkien kulumista.
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Auton hoito
Hoitotuotteet
Turvaohjeet
VAROITUS
Puhdistusaineet voivat sisältää vaarallisia aineita tai aiheuttaa terveysriskin. Tällöin on olemassa loukkaantumisvaara. Kun puhdistat sisätiloja,
avaa ovet tai ikkunat. Käytä vain tuotteita, jotka on tarkoitettu auton sisätilojen puhdistukseen. Noudata pakkauksessa olevia ohjeita.

Auton maalipinnat
Yleistä

Poista välittömästi syövyttävät
aineet, esimerkiksi läikkynyt polttoaine, öljy, rasva tai lintujen jätökset
niin, ettei maalipinta vahingoitu tai
muuta sävyään.
Mattamaalipinnat
Suorita seuraavat toimenpiteet suojataksesi autoa.

 Työskentele ylhäältä alaspäin ja
ruiskuta runsaasti vettä auton
korille, pyöräkoteloihin ja alustaan poistaaksesi kaiken lian ja
pölyn.
 Pese auton kori sienellä tai pehmeällä liinalla, esimerkiksi säämiskällä.
 Käytä neutraalia pesuainetta
pinttyneiden tahrojen poistamiseen. Huuhtele perusteellisesti
vedellä.
 Kuivaa pinnoille jäänyt vesi.
 Älä koskaan käytä vahaa tai hankaavia yhdisteitä.
Turvaohjeet
5

VAROITUS
Väärin suoritettu maalaustyö voi
aiheuttaa tutkatunnistimien vikaantumisen tai toimintahäiriön, mikä voi
aiheuttaa turvallisuusriskin. On olemassa vaara, että tapahtuu onnettomuus tai omaisuusvahinko. Tutkatunnistimilla varustettujen autojen puskurien maalaustyöt tai maalipinnan korjaustyöt tulee teettää vain Toyota-jälleenmyyjillä tai -korjaamoilla tai muilla
luotettavilla korjaamoilla.

HUOMAA
n Estääksesi korin ja muiden osien

osalta maalipinnan huononemisen ja korroosion (kevytmetallivanteet jne.)
Huomioi seuraavat varotoimenpiteet:

l Pese auto välittömästi:
• Ajettuasi rannikon läheisyydessä
• Ajettuasi suolatuilla teillä

HUOLTO JA HOITO

Säännöllinen hoito edistää ajamisen turvallisuutta ja säilyttää auton
arvon. Ympäristövaikutukset alueilla, joilla on paljon ilmansaastetta
tai luonnollisia epäpuhtauksia, esimerkiksi pihka tai siitepöly, voivat
vaikuttaa auton maalipintaan. Ota
nämä tekijät huomioon päättäessäsi auton huoltotoimenpiteiden
tiheydestä ja laajuudesta.
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HUOMAA
• Jos pikeä tai puiden mahlaa on tarttunut maalipintaan
• Jos kuolleita hyönteisiä tai niiden
ulosteita tai lintujen ulosteita on tarttunut maalipintaan
• Ajettuasi noen, öljyisen savun, kaivospölyn, metallipölyn tai kemiallisten aineiden saastuttamilla alueilla
• Jos autoon tarttuu runsaasti hiekkaa tai mutaa
• Jos nesteitä, kuten bentseeniä tai
bensiiniä, läikkyy maalipinnalle

Suojataksesi nahkaa värjäytymiseltä, esimerkiksi vaatteista, puhdista ja hoida nahkaa noin joka toinen kuukausi.
Puhdista vaalea nahka useammin,
koska sillä on taipumus likaantua
nopeammin.
Käytä nahanpuhdistusainetta, muuten lika ja rasva tarttuvat nahan
suojapinnoitteeseen.
Verhoilukankaiden hoito

l Jos maali on lohjennut tai naarmuuntunut, korjauta maalipinta
välittömästi.

Yleistä

l Estääksesi pyörien korroosion,

Puhdista verhoilu säännöllisesti
pölynimurilla.

Kiinnitä huomiota myös seuraaviin
mattamaalipintaan liittyvät seikat:

Jos pinnat ovat erittäin likaisia, esimerkiksi juomien aiheuttamista tahroista, käytä pehmeää sientä tai
nukkaamatonta mikrokuituliinaa,
jossa on sopivia puhdistusaineita.

poista kaikki lika pyöristä ja varastoi
ne olosuhteissa, joissa kosteus on
alhainen.

l Jos jotain läikkyy maalatulle pin-

nalle, pyyhi se mahdollisimman
pian. Jos läikkynyttä lasinpesunestettä tai emäksisiä nesteitä jätetään
maalipinnalle, ne voivat heikentää
maalipintaa ja jättää jälkiä.

Puhdista verhoilu saumoihin asti
pyyhkimällä sitä laajoilla liikkeillä.
Vältä voimakasta hankausta.

l Älä vaha tai levitä autoon pinnoitteita. Tämä voi aiheuttaa auton
korin pinnan koostumuksen muutoksia tai värin epätasaisuuksia.

Nahanhoito
Poista pöly nahasta säännöllisin
väliajoin kankaalla tai pölynimurilla.
Muutoin pöly ja hiekka tunkeutuu
huokosiin ja taitoksiin, mikä aiheuttaa huomattavaa kulumista ja haurastuttaa nahan pinnan ennenaikaisesti.

Turvaohjeet
HUOMAA
Avoimet tarrakiinnittimet vaatekappaleissa voivat vahingoittaa istuimien
päällyksiä. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Varmista, että vaatteiden tarrakiinnikkeet on kiinnitetty.
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Erityisosien hoito
Kevytmetallivanteet
Kun puhdistat autoon asennettuja
pyöriä, käytä vain neutraalia vanteenpuhdistusainetta, jonka pHarvo on 5 - 9. Älä käytä hankaavia
puhdistusaineita tai höyrypuhdistusaineita yli 60 °C lämpötiloissa.
Noudata valmistajan ohjeita.
Syövyttävät, happamat tai emäksiset puhdistusaineet voivat tuhota
vierekkäisten osien, esimerkiksi jarrulevyjen, suojakerroksen.

Kromipinnat
Puhdista runsaalla vedellä varovasti sellaiset osat kuten jäähdyttimen säleikkö ja ovenkahvat. Voit
lisätä veteen autoshampoota, varsinkin jos auto on altistunut tiesuolalle.
Kumiosat
Kumiosien pinnat voivat pilaantua
tai menettää loistonsa ympäristövaikutusten vuoksi. Käytä puhdistukseen vain vettä ja sopivia hoitotuotteita.

Suuren kulumisen kohteena olevat
kumiosat on käsiteltävä säännöllisesti kuminhoitotuotteilla. Älä käytä
silikonipohjaisia hoitotuotteita kumitiivisteiden käsittelyyn, muuten ne
voivat vaurioitua ja niistä voi alkaa
lähteä melua.
Muoviosat
HUOMAA
Alkoholia tai liuottimia sisältävät puhdistusaineet, kuten nitro-ohenteet,
kylmäpuhdistusaineet, polttoaineet tai
vastaavat, voivat vahingoittaa muoviosia. On olemassa omaisuusvahinkojen vaara. Puhdista mikrokuituliinalla.
Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.

Puhdista mikrokuituliinalla.
Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
Älä liota kattoverhousta.
Turvavyöt
VAROITUS
Kemialliset puhdistusaineet voivat
aiheuttaa pysyviä vaurioita turvavöiden kankaalle. Turvavöiden suojaava
toiminto katoaa. Tällöin on olemassa
loukkaantumisvaara ja jopa kuoleman
vaara. Käytä vain mietoa saippuaa ja
vesiliuosta turvavöiden puhdistamiseen.

Vyöhihnoissa oleva lika voi häiritä
sisäänkelautumista ja aiheuttaa
vaaran.

5
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Kun puhdistus on suoritettu, kytke
jarrut hetkeksi, jotta ne kuivuvat.
Jarrujen tuottama lämpö kuivaa jarrulevyt ja jarrupalat ja suojaa niitä
korroosiolta.
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Puhdista vyöhihnat ainoastaan
pehmeällä saippualiuoksella niiden
ollessa asennettuna autoon.
Älä anna turvavöiden kelautua
sisään, elleivät ne ole kuivia.
Tekstiilimatot ja jalkatilan matot
VAROITUS
Kuljettajan jalkatilassa olevat esineet
voivat rajoittaa polkimien liikettä tai
jumittaa painettua poljinta. Silloin on
olemassa onnettomuusvaara. Sijoita
esineet autoon niin, että ne ovat turvallisesti paikallan eivätkä pääse kuljettajan jalkatilaan. Käytä vain autoon
sopivia lattiamattoja, jotka voidaan
kiinnittää turvallisesti lattiaan. Älä
käytä irtonaisia lattiamattoja äläkä
aseta useita mattoja päällekkäin. Varmista, että polkimille on riittävästi
tilaa. Varmista, että lattiamatot kiinnitetään tukevasti, jos ne ovat olleet
poistettuina esimerkiksi puhdistusta
varten.

Lattiamatot voidaan poistaa
autosta, jotta sisätilat voidaan puhdistaa perusteellisemmin.
Jos lattiamatot ovat erittäin likaiset,
puhdista ne mikrokuituliinalla ja
vedellä tai tekstiilinpuhdistusaineella. Hiero edestakaisin ajosuuntaan, jotta matot eivät takkuunnu.
Tunnistimet/kameranlinssit
Puhdista tunnistimet ja kameralinssit liinalla, joka on kostutettu pienellä määrällä lasinpuhdistusainetta.

Näytöt, ruudut ja tuulilasinäytön
suojalasi
HUOMAA
Kemialliset puhdistusaineet, kosteus
tai kaikenlaiset nesteet voivat vahingoittaa näyttöjen ja ruutujen pintaa.
On olemassa omaisuusvahinkojen
vaara. Puhdista puhtaalla, antistaattisella mikrokuituliinalla.

HUOMAA
Näyttöjen pinnat voivat vaurioitua virheellisen puhdistuksen seurauksena.
On olemassa omaisuusvahinkojen
vaara. Vältä liiallista painetta, äläkä
käytä hankaavia materiaaleja.

Puhdista puhtaalla, antistaattisella
mikrokuituliinalla.
Puhdista tuulilasinäytön suojalasi,
katso sivu 185, mikrokuituliinalla ja
astianpesuaineella.
Auton seisottaminen
Tarvitaan erityisiä toimenpiteitä, jos
auto otetaan pois käytöstä yli kolmeksi kuukaudeksi. Lisätietoja on
saatavana valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai
muusta luotettavasta korjaamosta.
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Tekniset tiedot
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Yleistä

Auton varusteet
Tässä luvussa kuvataan kaikki mallisarjan vakiovarusteet, maakohtaiset varusteet sekä saatavilla olevat
erikoisvarusteet. Siksi saatetaan
kuvata varusteita ja toimintoja, joita
ei ole asennettu autoosi, esimerkiksi valittujen lisävarusteiden tai
maakohtaisten määritysten vuoksi.
Tämä koskee myös turvallisuuteen
liittyviä toimintoja ja järjestelmiä.
Noudata asiaankuuluvia lakeja ja
määräyksiä, kun käytät toimintoja ja
järjestelmiä.

Omistajan käsikirjassa olevat tekniset tiedot ja määrittelyt ovat ohjeellisia. Autokohtaiset tiedot voivat
poiketa näistä esimerkiksi valittujen erikoisvarusteiden, maakohtaisten vaihteluiden tai mittausmenetelmien vuoksi. Yksityiskohtaiset arvot
löytyvät lupa-asiakirjoista, ajoneuvon tietokilvistä tai ne voidaan pyytää valtuutetulta Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai muulta luotettavalta korjaamolta.
Auton asiakirjoissa olevat tiedot
ovat aina etusijalla tässä omistajan
käsikirjassa oleviin tietoihin.

Mitat
Mitat voivat vaihdella malliversiosta, varusteista tai maakohtaisesta mittausmenetelmästä riippuen.
Määritellyissä korkeuksissa ei oteta huomioon lisävarusteita, kuten kattoantennia, kattokaiteita tai spoileria. Korkeudet voivat vaihdella esimerkiksi
valittujen erikoisvarusteiden, renkaiden, kuormituksen ja jousituksen rakenteesta johtuen.
Leveys peileillä

mm

2 026

Leveys ilman peilejä

mm

1 854
SZ-mallit
SZ-R-mallit

Korkeus

mm

1 292
1 299*1
1 292*3
1 299*4

RZ-mallit

1 294*5, 6
1 299*5, 7

Pituus

mm

4 379
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Akseliväli

mm

2 470

Pienin kääntösäde

m

11,0
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*1

: Lukuun ottamatta Malesiaa, Etelä-Afrikkaa, Singaporea, GCC-maita*2,
Jordaniaa, Hongkongia, Macaota ja Taiwania

*2

: Saudi-Arabia, Omanin sultanaatti, Bahrain, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Qatar,
Kuwait

*3

: Koskee Malesiaa, Etelä-Afrikkaa, Singaporea, GCC-maita*2, Jordaniaa,
Hongkongia, Macaota ja Taiwania

*4

: Mallit DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW

*5

: Mallit DB01L-ZULW, DB02R-ZURW

*6

: Koskee Meksikoa ja Thaimaata

*7

: Lukuun ottamatta Meksikoa ja Thaimaata

Massat
SZ-mallit
1 465

Suurin sallittu kokonaismassa

kg

1 690

Hyötykuorma

kg

300

Etuakselin kuormitusraja

kg

825

Taka-akselin kuormitusraja

kg

905

SZ-R-mallit
Ajovalmis omamassa, 75 kg kuormalla,
90 % täytetyllä polttoainesäiliöllä, ei
kg
lisävarusteita

1 470

Suurin sallittu kokonaismassa

kg

1 710

Hyötykuorma

kg

315

Etuakselin kuormitusraja

kg

825

Taka-akselin kuormitusraja

kg

910

6
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Ajovalmis omamassa, 75 kg kuormalla,
90 % täytetyllä polttoainesäiliöllä, ei
kg
lisävarusteita

382
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RZ-mallit (DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW))
Ajovalmis omamassa, 75 kg kuormalla,
90 % täytetyllä polttoainesäiliöllä, ei
kg
lisävarusteita

1 570

Suurin sallittu kokonaismassa

kg

1 815

Hyötykuorma

kg

320

Etuakselin kuormitusraja

kg

865

Taka-akselin kuormitusraja

kg

960

RZ-mallit (DB01L-ZULW, DB02R-ZURW)
Ajovalmis omamassa, 75 kg kuormalla,
90 % täytetyllä polttoainesäiliöllä, ei
kg
lisävarusteita

1 580

Suurin sallittu kokonaismassa

kg

1 815

Hyötykuorma

kg

310

Etuakselin kuormitusraja

kg

865

Taka-akselin kuormitusraja

kg

960

Täyttötilavuudet
Polttoainesäiliö, likimääräinen

Litraa

Katso lisätietoja polttoaineen laadusta, katso sivu 329.

52,0
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Moottori
SZ-mallit
Malli

B48B20B

Sylinterit

4

Venttiilit p.syl.

4

Tahti

mm

94,6

Halkaisija

mm

82

Iskutilavuus

cm³

1 998

Suurin nopeus

km/h

242

Suurin vääntömomentti

320 N·m/
1 450 - 4 200 rpm

Suurin teho

145 kW/4 500 rpm
SZ-R-mallit

Malli

B48B20B

Sylinterit

4

Venttiilit p.syl.

4
mm

94,6

Halkaisija

mm

82

Iskutilavuus

cm³

1 998

Suurin nopeus

km/h

250

Suurin vääntömomentti

400 N·m/
1 550 - 4 400 rpm

Suurin teho

190 kW/5 000 rpm
RZ-mallit (DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW))

Malli

B58B30C

Sylinterit

6

Venttiilit p.syl.

4

Tahti

mm

94,6

Halkaisija

mm

82

Iskutilavuus

cm³

2 998

6
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RZ-mallit (DB41L-ZRLW, DB42R-ZRRW))

Suurin nopeus

km/h

250

Suurin vääntömomentti

500 N·m/
1 600 - 4 500 rpm

Suurin teho

250 kW/5 000 rpm
RZ-mallit (DB01L-ZULW, DB02R-ZURW)

Malli

B58B30B

Sylinterit

6

Venttiilit p.syl.

4

Tahti

mm

94,6

Halkaisija

mm

82

Iskutilavuus

cm³

2 998

Suurin nopeus

km/h

250

Suurin vääntömomentti

500 N·m/
1 800 - 5 000 rpm

Suurin teho

285 kW/5 800 rpm

Renkaat ja vanteet (koskee Koreaa)


Tyyppi A
Rengasvalmistaja

Michelin

Renkaan
vierintävastusluokitus (5 tasoa)*

5

5

2

2

255/40 ZR18 95Y

275/40 ZR18 99Y

Renkaan märkäpito
(5 tasoa)*
Rengaskoko
*:

Lähempänä lukua "1" oleva luokitus osoittaa suurempaa suorituskykyä.
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Tyyppi B
Rengasvalmistaja

Michelin

Renkaan
vierintävastus-

5

5

2

2

255/35 ZR19 96Y XL

275/35 ZR19 100Y XL

luokitus (5

tasoa)*

Renkaan märkäpito
(5 tasoa)*
Rengaskoko
*
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: Lähempänä lukua "1" oleva luokitus osoittaa suurempaa suorituskykyä.

Moottoriöljy
Bensiinimoottori
Toyota Genuine Motor Oil SN 0W-20 C5 for GR Toyota Supra

Katso lisätietoja moottoriöljyn laadusta sivulla 333.

Jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytysnesteen tyyppi

"Antifreeze and Corrosion Inhibitor Frostox HT-12"

Öljyn laatu

Automaattivaihteistoöljy ATF 3+

Tasauspyörästö


Autot, joissa ei ole tasauspyörästön luistonrajoitinta (LSD)

Öljyn laatu ja viskositeetti


Hypoidiöljy G3

Autot, joissa on tasauspyörästön luistonrajoitin (LSD)

Öljyn laatu ja viskositeetti

Hypoidiöljy G4

Jarrut
Öljyn laatu

Jarruneste DOT 4, matala viskositeetti

TEKNISET VIITTEET

Automaattivaihteisto

6
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Sertifiointi
Tiedot
Seuraava huomautus koskee kaikkia ajoneuvon radiokomponentteja
sekä ajoneuvon integroituja tietojärjestelmiä ja viestintälaitteita:
Tämän ajoneuvon radiokomponentit ovat direktiivin 2014/53/EU
perusvaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukaisia. Lisätietoja on saatavana valtuutetulta
Toyota-jälleenmyyjältä tai -korjaamolta tai muusta luotettavasta korjaamosta.

387

Hakemisto

.

Aakkosellinen
hakemisto .......................388
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Aakkosellinen hakemisto
A
A/C-painike, katso Jäähdytys...... 269
ABS, lukkiutumaton
jarrujärjestelmä .......................... 233
ACC, katso mukautuva
vakionopeussäädin.................... 243
Active Guard, katso
Toyota Supra Safety................... 209
Ajaminen veden läpi..................... 292
Ajo kilparadoilla............................ 294
Ajo-olosuhteisin perustuva
huolto (CBS=Condition
Based Service) ........................... 337
Ajo-ominaisuudet
hätätilanteessa, renkaat ............ 306
Ajodynamiikan katkaisin, katso
Sport-ajotilan katkaisin.............. 164
Ajonvakautusjärjestelmä VSC..... 234
Ajonvakautusjärjestelmät ............ 233
Ajoreitin linjat,
peruutuskamera ......................... 262
Ajotietoa, sisäänajo...................... 288
Ajotietoa, yleistä ........................... 289
Ajotila, katso Sport-ajotilan
katkaisin...................................... 164
Ajovalmiustila, lepotila
ja valmiustila................................. 52
Ajovalojen lasi .............................. 349
Ajovalojen ohjaus,
automaattinen............................. 188
Ajovalojen
puhdistusjärjestelmä,
katso Pyyhinjärjestelmä ............ 155
Ajovalojen saattovalotoiminnon
kytkeminen päälle ........................ 91
Ajovalojen saattovalotoiminto .... 190
Ajovalojen säätö ........................... 194
Ajovalot, hoito .............................. 374
Ajovalot, katso Polttimot
ja valot......................................... 349
Ajovihjeitä ..................................... 289
Akku, auto ..................................... 350
Akselikuormitus, massa .............. 381
Akselikuormitusraja ..................... 381

Akseliväli, auto..............................380
Aktiivihiilisuodatin........................273
Aktiivinen jalankulkijoiden
suoja ............................................208
Aktiivinen konepelti, katso
Aktiivinen jalankulkijoiden
suoja ............................................208
Aktivointi, turvatyynyt ..................206
Akun hävittäminen........................352
Alamäet..........................................293
Alustan numero, katso Auton
valmistenumero............................24
Alustetaan,
Rengaspainemonitori TPM ........315
Apple CarPlay, yhdistäminen
autoon ...........................................84
Apu, jos auto jää tielle..................361
Apukäynnistys, katso
Avun aloittaminen ......................368
Apukäynnistysliitännät ................369
Asennus hinaamista varten,
Hinaussilmukka ..........................372
Asetukset, lukitseminen /
lukituksen avaaminen ................101
Aurinkosuoja.................................276
Auto Start Stop -toiminto .............149
Auto, sisäänajo .............................288
AUTO-ohjelma, automaattinen
lämmitys-/ilmastointi..................270
Automaattinen ajovalojen
ohjaus..........................................188
Automaattinen häikäisysuojaus,
katso Automaattiset
kaukovalot...................................192
Automaattinen hätäpuhelu ..........363
Automaattinen lukituksen
avautuminen ...............................102
Automaattinen lukkiutuminen .....102
Automaattinen lämmitys-/
ilmastointi ...................................268
Automaattinen
pysäköintitoiminto, ulkopeilit.... 118
Automaattinen
start-stop-toiminto .....................149
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Automaattinen
vakionopeussäädin,
katso Mukautuva
vakionopeussäädin.................... 243
Automaattiset kaukovalot............ 192
Automaattivaihteisto .................... 158
Automaattivaihteisto, katso
Automaattivaihteisto.................. 158
Automaattivaihteisto, öljy............ 385
Auton akku .................................... 350
Auton avaimet, katso
Kauko-ohjain ................................ 88
Auton diagnosointijärjestelmä
(OBD)........................................... 339
Auton hinaaminen pois................ 370
Auton hoito ................................... 375
Auton kauko-ohjain, pariston
vaihtaminen .................................. 91
Auton maalipinnat ........................ 375
Auton monitori, katso
Ohjausnäyttö ................................ 58
Auton pesu.................................... 373
Auton renkaat
Koko........................................... 384
Auton rikkoutuminen, katso
Apu, jos auto jää tielle ............... 361
Auton seisottaminen .................... 378
Auton sijainti, auton paikannus .... 72
Auton tila ....................................... 185
Auton toimintasignaalit................ 102
Auton työkalusarja ....................... 348
Auton valmistenumero
(VIN-numero) ................................ 24
Auton varusteet ................................ 7
Autopesu ............................... 373, 373
Autoviestit ..................................... 167
Avaaminen ja sulkeminen.............. 88
Avaaminen, lukitus....................... 102
Avaimet, katso Kauko-ohjain ........ 88
Avain, mekaaninen ......................... 93
Avainkatkaisin etumatkustajan
turvatyynyille .............................. 206
Avauksen mukavuustoiminto
käyttäen kauko-ohjainta .............. 90
Avun aloittaminen ........................ 368
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Avustus auton rikkoutuessa........361
Avustus lähdettäessä liikkeelle,
katso mäkilähtöavustin..............234
Avustus mäkilähdössä, katso
mäkilähtöavustin ........................234

B
Bensiini..........................................329
Bensiinin hiukkassuodatin,
katso Pakokaasujen
hiukkassuodatin .........................290
Bensiinin laatu ..............................330
Bluetooth-yhteys ............................80

C
CarPlay, yhdistäminen autoon ......84
CBS, ajo-olosuhteisin
perustuva huolto ........................337

D
Datamuisti .........................................9
Diagnosointiliitäntä ......................339
Dieselin hiukkassuodatin,
katso Pakokaasujen
hiukkassuodatin .........................290

E
Ehostuspeili ..................................276
Elektroninen vakausohjelma,
ESP, katso VSC ...........................234
Energian säästäminen, katso
vaihteenosoitin ...........................174
Erikoisvarusteet, katso
Auton varusteet ..............................7
ESP, elektroninen
vakausohjelma: katso VSC........234
Estemerkintä, katso
peruutuskamera .........................262
Etuistuimet ....................................107
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Etumatkustajan peili,
kallistuminen alas,
katso Automaattinen
pysäköintitoiminto ..................... 118
Etumatkustajan peilin
kallistuminen alas,
katso Automaattinen
pysäköintitoiminto ..................... 118
Etumatkustajan turvatyynyt,
kytkeminen päälle /
pois päältä .................................. 206
Etumatkustajan turvatyynyt,
merkkivalo .................................. 208
Etumatkustamon niskatuet,
katso Pääntuet............................ 116
Etupään törmäysvaroitus
City-jarrutustoiminnolla............. 211
Etuturvatyynyt .............................. 197
Etuvalot, katso Polttimot
ja valot......................................... 349
Etäisyysvaroitus, katso
Pysäköintitunnistimet................ 255

G
Go-toiminto ................................... 243
Go-toiminto ACC .......................... 243
GPS-paikannus, auton sijainti....... 72

H
Hallintajärjestelmät, ajovakaus ... 233
Haluttu nopeus,
katso Mukautuva
vakionopeussäädin.................... 243
Hansikaslokero ............................. 281
Henkilökohtainen profiili,
katso Kuljettajaprofiilit ................ 76
Henkilökohtaisten tietojen
poistaminen .................................. 75
Himmennettävät ulkopeilit........... 117
Hinaus, katso Käynnistys
vetämällä ja hinaus .................... 370
Hinausköysi .................................. 371
Hinaussilmukka ............................ 372

Hiukkassuodatin,
katso Pakokaasujen
hiukkassuodatin .........................290
Hohtodiodien vaihtaminen,
katso Polttimot ja valot ..............349
Hoito, auto .....................................375
Hoito, katso Auton pesu ..............373
Hoito, tuulilasinäyttö ....................378
Hoitotuotteet .................................375
Huolto ............................................337
Määräaikaishuollot .....................341
Huolto, katso Huoltotarve ............173
Huoltojärjestelmä..........................337
Huoltotarve....................................173
Huoltotarve, katso
Ajo-olosuhteisin
perustuva huolto (CBS) .............337
Huoltovälin näyttö, katso
Huoltotarve .................................173
Huomiot .............................................6
Häikäisysuoja, katso
Aurinkosuoja ..............................276
Hälytys, väärä................................104
Hälytysjärjestelmä ........................103
Hätäapu, katso Avustus auton
rikkoutuessa ...............................361
Hätäavaus, polttoainesäiliön
täyttöaukon luukku ....................299
Hätäjarrutustehostin.....................234
Hätäjarrutustehostin,
mukautuva ..................................234
Hätäjarrutustoiminto
pysäköinnin aikana,
pysäköintitutka
hätäjarrutustoiminnolla .............258
Hätäpalvelut, katso Avustus
auton rikkoutuessa ....................361
Hätävilkut.......................................361
Hävittäminen, auton akku ............352
Hävittäminen, jäähdytysneste .....335
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I
i-Size-hyväksytyt lasten
turvalaitteet................................. 127
Ikkunaturvatyyny .......................... 197
Ilman kuivattaminen, katso
Jäähdytys.................................... 269
Ilmanpaine, renkaat ...................... 300
Ilmansuodatin, katso
raitisilmasuodatin/
aktiivihiilisuodatin...................... 273
Ilmanvaihto ................................... 273
Ilmasuuttimet, katso
Ilmanvaihto ................................. 273
Integroitu avain............................... 93
ISOFIX, lastenistuimen
kiinnikkeet................................... 126
Istuimen säädön
palauttaminen............................. 102
Istuimet, edessä ........................... 107
Istuimet, katso Muistitoiminto..... 119
Istuinlämmitys .............................. 120

J
Jalankulkijoiden suoja,
aktiivinen..................................... 208
Jalkatilan matot, hoito.................. 378
Jarrujärjestelmä............................ 289
Jarrulevyjen korroosio................. 293
Jarrulevyjen sisäänajo, katso
Jarrujärjestelmä ......................... 289
Jarrupalojen sisäänajo, katso
Jarrujärjestelmä ......................... 289
Jarrupoljin ..................................... 292
Jarrut, neste .................................. 385
Jarruttaminen turvallisesti........... 292
Jarruttaminen, ohjeita .................. 292
Jarrutussuositukset, katso
Kuljettajan vireystilan
tarkkailujärjestelmä.................... 231
Jarruvalot, katso Polttimot
ja valot......................................... 349
Joka sään renkaat, katso
Talvirenkaat ................................ 305
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Jousituksen asetukset, katso
Sport-ajotilan katkaisin ..............164
Jäähdytys ......................................269
Jäähdytysjärjestelmä ...................334
Jäähdytysneste.............................334
Jäähdytysnesteen lämpötila........172
Jäähdytysnesteen määrä .............335
Jäähdytysteho, suurin..................270
Jäähdytystuuletin,
katso Pakokaasujen
hiukkassuodatin .........................290
Jäävaroitus, katso
Ulkolämpötilan varoitus.............173

K
Kaarrevalo .....................................191
Kaistaraja, varoitus.......................221
Kaistavahti.....................................221
Kallistuksen hälytysanturi ...........104
Kamera, peruutuskamera, ilman
Surround View -toimintoa..........260
Kameranlinssit, hoito ...................378
Kamerapohjainen
vakionopeussäädin,
katso Mukautuva
vakionopeussäädin ....................243
Kamerapohjaiset
apujärjestelmät, katso
Toyota Supra Safety ...................209
Katalysaattori, katso Kuuma
pakokaasujärjestelmä ................289
Katkaisimet, katso Ohjaamo..........48
Kattokuorma..................................381
Kauko-ohjain, avaaminen/
sulkeminen....................................88
Kauko-ohjain, integroitu avain ......93
Kauko-ohjain, kadottaminen..........92
Kauko-ohjain, lisä ...........................92
Kauko-ohjain, toimintahäiriö .........92
Kaukovalot ....................................154
Kaukovalovilkku ...........................154
Kellonaika........................................71
Keskikonsoli....................................50
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Keskinäyttö, katso
Ohjausnäyttö ................................ 58
Keskuslukitusjärjestelmä .............. 95
Kesärenkaat, kulutuspinta........... 302
Kevytmetallivanteet, hoito ........... 377
Keyless Go, katso
älyavainjärjestelmä ...................... 96
Kieli, ohjausnäytön asetukset ....... 70
Kierroslaskuri ............................... 171
Kierrätys ........................................ 340
Kiihdytysavustin, katso
Launch Control -toiminto .......... 163
Kiinnityshihnat, katso
Tavaratilan kiinnityssilmukat .... 284
Kilparata-ajo.................................. 294
Kiristyshihna, Tavaratilan
kiinnityssilmukat ........................ 284
Kirjaimien ja numeroiden
syöttäminen .................................. 62
Kirkkaus, Ohjausnäyttö ................. 73
Kokonaismassa, sallittu .............. 381
Kolmen vilkutuksen
suuntamerkki.............................. 154
Kompakti pyörä, katso
Varapyörä.................................... 325
Kompressori ................................. 308
Kondensaatio auton ollessa
pysäköitynä ................................ 294
Konepelti ....................................... 328
Koot, katso Mitat........................... 380
Korkeus, auto ............................... 380
Kosketusnäyttö .............................. 63
Kosketusnäyttö, katso
Käyttö kosketusnäytöllä.............. 63
Kosteutta ajovaloissa, katso
Ajovalojen lasi ............................ 349
Kromatut pinnat, hoito ................. 377
Kromipinnat, hoito........................ 377
Kuljettajan avustin, katso
Toyota Supra Safety................... 209
Kuljettajan avustus, katso
Toyota Supra Safety................... 209
Kuljettajan vireystilan
tarkkailujärjestelmä.................... 231
Kuljettajaprofiilit ............................. 76

Kulma, selkänoja .......................... 110
Kulutuspinnan
vähimmäissyvyys, renkaat ........303
Kulutuspinta, renkaat ...................302
Kumiosat, hoito.............................377
Kuolleen kulman varoitin .............225
Kuormaaminen..............................283
Kuorman kiinnittäminen...............283
Kuorman sijoittaminen ja
kiinnittäminen .............................283
Kuormittamaton massa................381
Kuuma pakokaasujärjestelmä .....289
Kytkeminen pois päältä,
turvatyynyt ..................................206
Kytkentäpiste, avun
aloittaminen ................................369
Käsijarru, katso Seisontajarru.....152
Käsivalinta,
Automaattivaihteisto..................158
Käynnistys vetämällä ...................370
Käynnistyspainike (Start/stop) ....148
Käyttö kosketusnäytöllä ................63
Käyttö ohjaimen avulla...................60
Käyttö, tarkoitettu .............................8
Käyttötarkoitus .................................8
Käyttövalikot, katso
Toyota Supra Command ..............55
Kääntösäde ...................................380
Kääntöympyrän linjat, katso
peruutuskamera .........................262
Köysi auton vetämistä käyntiin
tai hinaamista varten..................371

L
Laiteluettelon näyttäminen ............86
Laitteet, hallinta ..............................86
Lapsen turvaistuimen
asennus.......................................123
Lasten kuljettaminen ....................122
Lasten kuljettaminen
turvallisesti .................................122
Lasten paikka ................................122
Lasten turvalaitteet, i-Size ...........127
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Lasten turvalaitteet, katso
Lasten kuljettaminen
turvallisesti ................................. 122
Lasten turvalaitteiden
kiinnitys....................................... 123
Lastenistuimen kiinnikkeet,
ISOFIX ......................................... 126
Lastenistuimet, katso Lasten
kuljettaminen turvallisesti ......... 122
Lattiamatto, hoito ......................... 378
Laukunpidikkeet ........................... 284
Launch Control -toiminto............. 163
LED-valojen vaihtaminen,
katso Polttimot ja valot.............. 349
Lepotila, valmiustila
ja ajovalmiustila ........................... 52
Leveys, auto.................................. 380
Liitäntä auton diagnosointiin
(OBD=On-Board Diagnosis) ...... 339
LIM-painike, katso
Manuaalinen nopeusrajoitin...... 238
Lisäaineet, moottoriöljyn laatu.... 333
Lisäjäähdytysnestesäiliö,
tilavuus........................................ 385
Lisävarusteet ja osat ........................ 9
Luettelo kaikista viestistä .............. 73
Luistonesto ................................... 236
Lukitseminen kauko-ohjaimella .... 90
Lukitseminen, katso
Avaaminen ja sulkeminen ........... 88
Lukituksen avaaminen
kauko-ohjaimella .......................... 89
Lukituksen avaaminen,
asetukset..................................... 101
Lukituksen avaaminen, katso
Avaaminen ja sulkeminen ........... 88
Lukituksen avaamisen
signaalit, katso Auton
toimintasignaalit......................... 102
Lukituksen hätävapautus,
vaihteiston lukitus...................... 162
Lukituksen vapautuspainike,
Automaattivaihteisto.................. 158
Lukitus, automaattinen ................ 102
Lukitusasetukset .......................... 101
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Lukkiutumaton jarrujärjestelmä,
ABS..............................................233
Lumiketjut......................................312
Lähivalot ........................................189
Lähtöaika, itsenäinen
ilmanvaihto .................................275
Lähtöaika, lisälämmitys ...............275
Lähtöavustin, katso VSC..............234
Lämmitys-/
ilmastointijärjestelmä.................268
Lämpötila, automaattinen
lämmitys-/ilmastointi..................269
Lämpötila, moottoriöljy ................172
Lämpötilan näyttö, katso
Ulkolämpötila ..............................173

M
Maalipinta, auto.............................375
Makuuttaminen, auto....................378
Manuaalinen käyttö,
polttoainesäiliön
täyttöaukon luukku ....................299
Massat............................................381
Matkan jatkaminen
puhjenneella renkaalla...............318
Matkaviestintä autossa ................291
Mattamaalipinnat ..........................375
Meikkipeili......................................276
Merkintöjen vertailu, navigointi.....56
Merkkivalo, etumatkustajan
turvatyynyt ..................................208
Merkkivalot ja varoitusvalot,
katso Autoviestit.........................167
Mitat ...............................................380
Mittaristo........................................166
Mittariston katkaisimet, katso
Pyyhinjärjestelmä.......................155
Mittariston valaistus .....................194
Mittayksiköt .....................................72
Mobiililaitteet, hallinta ....................86
Mobiilipalvelu, katso
Avustus auton rikkoutuessa .....361
Monitoimiohjauspyörä,
painikkeet......................................48
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Monitori, katso Ohjausnäyttö ........ 58
Moottori ......................................... 383
Moottori, automaattinen
käynnistys- ja
sammutustoiminto ..................... 149
Moottorin jäähdytysneste ............ 334
Moottorin jäähdytysneste,
tilavuus........................................ 385
Moottorin käynnistys, avun
aloittaminen ................................ 368
Moottorin ylikuumeneminen,
katso Jäähdytysnesteen
lämpötila ..................................... 172
Moottorin öljymäärän tarkistus
sähköisesti.................................. 331
Moottoritila .................................... 327
Moottoriöljy ........................... 331, 385
Moottoriöljyn laatu
lisäämiseen................................. 333
Moottoriöljyn lisääminen ............. 332
Moottoriöljyn lämpötila ................ 172
Moottoriöljyn määrä,
sähköinen tarkistus ................... 331
Moottoriöljyn täyttöaukko............ 332
Moottoriöljyn vaihto ..................... 334
Muistitoiminto ............................... 119
Mukautetut asetukset, katso
Sport-ajotilan katkaisin.............. 164
Mukautuva hätäjarrutehostin ...... 234
Mukinpidike................................... 282
Muoviosat, hoito ........................... 377
Musta jää, katso Ulkolämpötilan
varoitus ....................................... 173
Muutokset, tekniset, katso
Oma turvallisuutesi........................ 8
Mäkilähtöavustin .......................... 234

N
Nahanhoito.................................... 376
Neutraali puhdistusaine,
kevytmetallivanteet .................... 377
Nokihiukkassuodatin,
katso Pakokaasujen
hiukkassuodatin......................... 290

Nollaus, Rengaspainemonitori
TPM..............................................315
Nopeudenrajoitin,
manuaalinen ...............................238
Nopeusrajoitinlaite, katso
Manuaalinen nopeusrajoitin ......238
Nopeusrajoitus, näyttö, katso
Nopeusrajoitustiedot .................177
Nopeusrajoitusavustin .................253
Nopeusrajoitustiedot....................177
NORMAL, katso
Sport-ajotilan katkaisin ..............164
Nylonköysi auton vetämistä
käyntiin tai hinaamista varten ...371
Näyttö tuulilasissa, katso
tuulilasinäyttö .............................185
Näyttö, katso Ohjausnäyttö ...........58
Näyttöjen hoito, ruudut ................378
Näyttöjen puhdistus, ruudut........378
Näyttöjen valaistus, katso
Mittariston valaistus...................194
Näytöt.............................................166
Näytöt ja symbolit.............................6
Näytöt, ruudut ...............................378

O
OBD-diagnosointijärjestelmä ......339
Ohjain...............................................58
Ohjainsauva,
Automaattivaihteisto..................158
Ohjausnäyttö...................................58
Ohjausnäyttö, asetukset ................70
Ohjausnäytön asetukset ................70
Ohjauspyörä, katso
Muistitoiminto............................. 119
Ohjauspyörä, painikkeet ................48
Ohjauspyörä, säätö ...................... 118
Ohjauspyörän säädön
palauttaminen .............................102
Ohjauspyörän
vaihdekatkaisimet ......................158
Ohjauspyörässä sijaitsevat
painikkeet......................................48
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Oikeanpuoleinen liikenne,
valoasetus................................... 194
Oktaaniluku, katso
Bensiinin laatu............................ 330
Oma turvallisuutesi .......................... 8
Omistajan käsikirjan tietojen
ajankohtaisuus ............................... 7
Osat ja lisävarusteet ........................ 9
Osien vaihtaminen ....................... 348
Osien vaihto .................................. 348
Osumaperiaate, katso
Merkintöjen vertailu ..................... 56
Ovilokerot...................................... 282

P
Paikannus, auton sijainti ............... 72
Paine, renkaat ............................... 300
Painemonitori, katso
Rengaspainemonitori ................ 312
Painike, käynnistyspainike .......... 148
Painike, SOS, katso
Automaattinen hätäpuhelu........ 363
Pakokaasujen
hiukkassuodatin......................... 290
Pakokaasujärjestelmä .................. 289
Pakokaasut, katso
Pakokaasujärjestelmä................ 289
Palosammutin ............................... 367
Palvelu, Katso Avustus auton
rikkoutuessa ............................... 361
Pariston vaihtaminen, auton
kauko-ohjain ................................. 91
Peili, ehostus ................................ 276
Peilien säädön palauttaminen ..... 102
Peilit, katso Muistitoiminto .......... 119
Peruutuskamera, ilman
Surround View -toimintoa.......... 260
Peruutusvalo, polttimoiden
vaihto, katso Polttimot
ja valot......................................... 349
Peseminen, auto ........................... 373
Pesimet, tuulilasi .......................... 157
Pesujärjestelmä ............................ 373
Pidike juomille .............................. 282

395

Pienin kääntösäde ........................380
Pinnoitetut renkaat .......................305
Pistorasiat, sähkölaitteiden
kytkeminen, katso
Pistorasiat ...................................276
Pohjaanpolkaisu,
Automaattivaihteisto..................158
Polttimoiden vaihtaminen,
katso Polttimot ja valot ..............349
Polttimoiden vaihto, katso
Polttimot ja valot ........................349
Polttimot ja valot...........................349
Polttoaine ......................................329
Polttoaine, säiliön tilavuus ..........382
Polttoaineen laatu.........................329
Polttoaineen lisääminen...............298
Polttoaineen säästäminen ...........294
Polttoainemittari ...........................171
Polttoainesuositus........................329
Polttoainesäiliön näyttö ...............171
Polttoainesäiliön täyttöaukon
korkki...........................................298
Polttoainesäiliön täyttöaukon
luukku..........................................298
Polttoainesäiliön täyttöaukon
luukun avaaminen
manuaalisesti..............................299
Polviturvatyyny .............................197
Pre-Collision-järjestelmä.............. 211
Pre-Collision-järjestelmä
(jalankulkijoita ja polkupyöriä
varten) .........................................216
Profiilit, katso Kuljettajaprofiilit.....76
Puhdistus, tuulilasinäyttö ............378
Puhelu telepalvelun kautta ..........225
Puheohjausjärjestelmä...................67
Puhjenneen renkaan
varoitusvalo, TPM.......................316
Puhjenneen renkaan viesti,
TPM..............................................316
Puhjenneiden renkaiden
korjaaminen ................................306
Puhjennut rengas, katso
Rengaspainemonitori.................312
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Puhjennut rengas, matkan
jatkaminen .................................. 318
Puhjennut rengas,
pyöränvaihto............................... 320
Pulloteline, katso Mukinpidike .... 282
Pulttiavain, katso Auton
työkalusarja ................................ 348
Puristumissuojamekanismi,
ikkunat......................................... 106
Pysäköintiavustin, katso
Pysäköintitunnistimet................ 255
Pysäköintitunnistimet .................. 255
Pysäköintitutka
hätäjarrutustoiminnolla,
katso Hätäjarrutustoiminto ....... 258
Pyyhinjärjestelmä ......................... 155
Pyyhkimet, huoltoasento ............. 157
Pyyhkimet, katso
Pyyhinjärjestelmä....................... 155
Pyörän vaihto................................ 320
Pyöränmutterit
varkaudenestolla........................ 322
Päiväajovalot ................................ 191
Päivämäärä ..................................... 71
Pääntuet edessä ........................... 116

R
Radion kauko-ohjain, katso
Kauko-ohjain ................................ 88
Raitisilmasuodatin ....................... 273
Raskaiden kuormien
sijoittaminen ............................... 283
RCTA (Peruutusvahti)................... 264
Rekisterikilven valo, katso
Polttimot ja valot ........................ 349
Rengasmerkki, suositeltu ............ 305
Rengaspaine ................................. 300
Rengaspaine, renkaat .................. 300
Rengaspaineen tarkistus,
katso Rengaspainemonitori ...... 312
Rengaspaineet
Huoltotiedot................................ 384
Rengaspainemonitori TPM .......... 312
Rengasvauriot .............................. 303

Renkaan korjaussarja, katso
Renkaan paikkaussarja..............307
Renkaan kulutuspinta ..................302
Renkaan paikkaussarja ................307
Renkaan tiivisteaine, katso
Renkaan paikkaussarja..............307
Renkaat ja vanteet ........................300
Renkaat, joilla voi ajaa
hätätilanteessa ...........................306
Renkaiden asetukset ....................313
Renkaiden ikä................................303
Renkaiden vaihto ..........................304
RES CNCL -painike,
katso Mukautuva
vakionopeudensäädin................243
RES CNCL -painike, katso
Vakionopeudensäädin ...............240
Risteysvaroitus, katso
Pre-Collision-järjestelmä ........... 211
Ristiselän tuki ............................... 110
RON, bensiinin laatu.....................330
RSC Runflat System
Component, katso
Run-flat-renkaat..........................306
Run-flat-renkaat, katso
Tyhjänä ajettavat renkaat...........306
Run-flat-renkaiden merkinnät......306
Ruuvimeisseli, katso
Auton työkalusarja .....................348

S
Sadetunnistin ................................156
Sammutin, katso
Palosammutin.............................367
Screen Mirroring, yhteys................85
Seisontajarru.................................152
Seisontavalot ................................190
Selkänoja, istuimet .......................107
Selkänojan kulma ......................... 110
Selkänojan leveys......................... 110
Selkänojan profiili, katso
Ristiselän tuki ............................. 110
Silmukat, katso Tavaratilan
kiinnityssilmukat ........................284
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Silmukka hinaamista varten ........ 372
Sisäkaton verhous ......................... 51
Sisäliikkeen ilmaisin .................... 104
Sisävalo ......................................... 194
Sisävalon toiminta avattaessa
lukitusta ........................................ 89
Sisävalon toiminta, kun auto
on lukittu ....................................... 91
Sisäänajo....................................... 288
Sisääntulovalaistuksen
toiminta avattaessa lukitusta ...... 89
Sisääntulovalaistus ...................... 190
Sivusuoja ilman Surround
View -toimintoa........................... 258
Sivusuuttimet, katso
Ilmanvaihto ................................. 273
Sivuturvatyyny.............................. 197
Sivuvalot ....................................... 189
SOS-painike, katso
Automaattinen hätäpuhelu........ 363
SPORT, katso
Sport-ajotilan katkaisin.............. 164
Sport-ajotilan katkaisin ........ 158, 164
Sport-jousitus, katso
Sähköisesti säätyvä jousitus .... 266
Sport-näytöt .................................. 184
Sport-ohjelma,
Automaattivaihteisto.................. 158
Sulakkeet....................................... 352
Sulkeminen
mukavuustoiminnolla
käyttäen kauko-ohjainta .............. 90
Sumuvalot, katso Polttimot
ja valot......................................... 349
Suodatin, katso
raitisilmasuodatin/
aktiivihiilisuodatin...................... 273
Suojatoiminto, ikkunat, katso
Puristumissuojamekanismi....... 106
Suorat valintapainikkeet, katso
Suosikit-painikkeet ...................... 66
Suosikit-painikkeet,
Toyota Supra Command .............. 66
Suositeltavat rengasmerkit.......... 305
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Suositeltujen renkaiden
merkintä ......................................305
Suuntavilkku, merkkivalo.............170
Suuntavilkut, polttimoiden
vaihto, katso Polttimot
ja valot .........................................349
Suurin jäähdytysteho ...................270
Suurin nopeus ajettaessa
talvirenkailla................................305
Suurin nopeus, näyttö, katso
Nopeusrajoitustiedot .................177
Suuttimet, katso Ilmanvaihto.......273
Symbolit ja näytöt.............................6
Sähköinen öljynmittaus ...............331
Sähköisesti säätyvä jousitus.......266
Sähköisesti säätyvä jousitus,
mukautuva ..................................266
Sähkökatkos..................................351
Sähkötoimisten
ikkunannostimien
katkaisimet..................................105
Säilytys, katso Auton
makuuttaminen...........................378
Säilytys, renkaat ...........................306
Säädettävä nopeusraja, katso
Manuaalinen nopeusrajoitin ......238

T
Takaluukku ....................................100
Takaluukku,
hätäavaustoiminto......................100
Takaluukku, katso tavaratilan
kansi ............................................100
Takaluukun käyttö
kauko-ohjaimella ..........................91
Takasumuvalo ...............................193
Takasumuvalo, katso
Polttimot ja valot ........................349
Takatörmäyksen estäminen.........229
Takatörmäyksen varoitus,
katso Takatörmäyksen
estäminen....................................229
Takavalo, katso
Polttimot ja valot ........................349
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Takavalot, katso Polttimot
ja valot......................................... 349
Takuu ................................................. 8
Talvirenkaat................................... 305
Talvirenkaat, kulutuspinta ........... 302
Talvisäilytys, katso Auton
makuuttaminen........................... 378
Tanko auton vetämistä käyntiin
tai hinaamista varten ................. 371
Tasauspyörästön öljy................... 385
Taustapeili, automaattinen
himmennys ................................. 118
Taustapeilin himmentäminen ...... 118
Tavaratila ....................................... 283
Tavaratila, hätäavaustoiminto ..... 100
Tavaratilan kansi, katso
takaluukku .................................. 100
Tavaratilan kiinnityssilmukat....... 284
Tavaratilan kuormaaminen,
katso Kuorman sijoittaminen
ja kiinnittäminen......................... 283
Tehon näyttö, katso
Sport-näytöt................................ 184
Tekniset muutokset, katso
Oma turvallisuutesi........................ 8
Tekniset tiedot .............................. 380
Tekstiilimatto, hoito...................... 378
Tekstiviesti, täydentävä ............... 168
Tiedot, katso Henkilökohtaisten
tietojen poistaminen .................... 75
Tiedot, tekniset ............................. 380
Tielle jääminen, apu ..................... 361
Tiellä oleva vesi ............................ 292
Tietoja ohituskiellosta.................. 177
Tietosuoja, asetukset ..................... 74
Tiivisteaine, katso
Renkaan paikkaussarja ............. 307
Tila, auto........................................ 185
Tilan näyttö, renkaat..................... 314
Tilatiedot, Toyota Supra
Command...................................... 55
Toimintahäiriö, kauko-ohjain......... 92
Toimintahäiriöviestit, katso
Autoviestit................................... 167
Toyota Supra Command ................ 55

Toyota Supra Command
-järjestelmän toimintaperiaate ....55
Toyota Supra Safety
-järjestelmä .................................209
TPM, rengaspainemonitori...........312
Tulvat .............................................292
Tunnistenumero, katso
Auton valmistenumero ................24
Tunnistimet, hoito.........................378
Turistitoiminto, katso
vasemmanpuoleinen/
oikeanpuoleinen liikenne...........194
Turvajärjestelmät, katso
Toyota Supra Safety ...................209
Turvajärjestelmät, katso
Turvatyynyt .................................196
Turvalaitteet lapsille, katso
Lasten kuljettaminen
turvallisesti .................................122
Turvallinen istuinpaikka ...............107
Turvatyynyn katkaisin, katso
Avainkatkaisin matkustajan
turvatyynyille ..............................206
Turvatyynyt....................................196
Turvatyynyt, merkkivalo/
varoitusvalo ................................199
Turvavyön muistutin kuljettajan
ja etumatkustajan istuimelle ..... 115
Turvavyöt....................................... 111
Turvavyöt, hoito ............................377
Turvavöiden kiinnitys, katso
Turvavyöt..................................... 111
Tuulettimen jälkikäynti,
katso Pakokaasujen
hiukkassuodatin .........................290
Tuulilasin pesujärjestelmä,
katso Pyyhinjärjestelmä ............155
Tuulilasin pyyhkijöiden
huoltoasento ...............................157
Tuulilasinpesin..............................157
Tuulilasinpyyhkimen sulan
kumin vaihtaminen.....................348
Tuulilasinpyyhkimet, katso
Pyyhinjärjestelmä.......................155
Tuulilasinäyttö...............................185
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Tuulilasinäyttö, hoito.................... 378
Tuulilasinäyttö, katso
Muistitoiminto............................. 119
Tuulilasinäyttö, vakionäkymä...... 186
Tyhjänä ajettavat renkaat
(run-flat) ...................................... 306
Työskentely moottoritilassa ........ 328
Tärkeitä näkökohtia...................... 122
Täydellä nopeusalueella
mukautuva
vakionopeussäädin.................... 243
Täydentävä tekstiviesti ................ 168
Täyttöaukko moottoriöljylle......... 332
Tölkinpidike, katso
Mukinpidike ................................ 282

U
Ulkoinen käynnistys, katso
Avun aloittaminen ...................... 368
Ulkoisten valojen toiminta
avattaessa lukitusta ..................... 89
Ulkoisten valojen toiminta,
kun auto on lukittu ....................... 91
Ulkolämpötila ................................ 173
Ulkopeili, automaattinen
himmennys ................................. 117
Ulkopeilit ....................................... 116
Ulkopeilit, automaattinen
pysäköintitoiminto ..................... 118
Ulkopeilit, toimintahäiriö.............. 117
USB-liitäntä, sijainti autossa ....... 277
USB-yhteys ..................................... 83
Uudelleenkäyttö, kierrätys........... 340
Uudet vanteet ja renkaat .............. 304

V
Vaihdelaatikko, katso
Automaattivaihteisto.................. 158
Vaihtaminen lähivaloille, katso
Automaattiset kaukovalot ......... 192
Vaihtamisen merkkivalot,
kierroslaskuri.............................. 171
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Vaihteen vaihtaminen,
Automaattivaihteisto..................158
Vaihteenosoitin .............................174
Vaihteenvalitsin,
Automaattivaihteisto..................158
Vaihteiston lukitus,
vapauttaminen sähköisesti .......162
Vaihtopyörä, katso Varapyörä .....325
Vakautusjärjestelmät ....................233
Vakionopeussäädin ......................240
Vakionopeussäädin etäisyyden
hallinnalla, katso Mukautuva
vakionopeudensäädin................243
Vakionopeussäädin ilman
etäisyyden hallintaa, katso
Vakionopeudensäädin ...............240
Vakionopeussäädin, aktiivinen
Stop & Go ACC -toiminnolla......243
Vakionopeussäädin,
katso Mukautuva
vakionopeussäädin ....................243
Vakionopeussäädin, katso
Vakionopeudensäädin ...............240
Vakionäkymä, tuulilasinäyttö.......186
Vakiovarusteet, katso
Auton varusteet ..............................7
Valaistus ........................................188
Valikko, mittaristo, katso
Valintaluettelot............................180
Valintaluettelo mittaristossa ........180
Valmiustila, lepotila
ja ajovalmiustila............................52
Valo ulkoisessa peilissä, katso
kuolleen kulman varoitin ...........225
Valo ulkopeilissä, katso
Peruutusvahti (RCTA) ................264
Valojen vaihto, katso
Polttimot ja valot ........................349
Valokatkaisin .................................188
Valot ...............................................188
Vanhan akun hävittäminen ..........352
Vanteenpudistusaine,
kevytmetallivanteet ....................377
Vanteet
Koko ...........................................384
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Vanteet ja renkaat ......................... 300
Vanteiden vaihto ........................... 304
Vanteiden/renkaiden vaihto ......... 304
Varaosat ........................................ 348
Varapyörä ...................................... 325
Varapyörä, katso Hätäpyörä ........ 325
Varastointitilat............................... 281
Varkaudenesto, pyöränpultit ....... 322
Varkaudenestojärjestelmä,
katso Hälytysjärjestelmä ........... 103
Varkaudenestojärjestelmä,
katso Pyöränpultit
varkaudenestolla........................ 322
Varkaudenestojärjestelmä,
lukitus............................................ 90
Varoitus risteävästä
liikenteestä.................................. 264
Varoitus- ja merkkivalot, katso
Autoviestit................................... 167
Varoituskolmio.............................. 361
Varoitusvalo ulkopeilissä, katso
Peruutusvahti (RCTA) ................ 264
Varoitusviestit, katso
Autoviestit................................... 167
Vasemmanpuoleinen liikenne,
valoasetus................................... 194
Vauriot, renkaat ............................ 303
Verhoilukankaiden hoito .............. 376
Verkko, tavaratila .......................... 285
Vesi, katso Kondensaatio
auton ollessa pysäköitynä ........ 294
Vesiliirto ........................................ 292
VETO, ajodynamiikka ................... 236
Vetokoukku, katso
peruutuskamera ......................... 262
Vetotanko ...................................... 371
Vetotila........................................... 236
Viestit............................................... 73
Viestit, katso Autoviestit .............. 167
Vikanäyttö, katso Autoviestit....... 167
VIN, katso Auton
valmistenumero............................ 24
Virheilmoitus, katso
Autoviestit................................... 167
VSC ajonvakautusjärjestelmä ..... 234

Vyöt, katso Turvavyöt................... 111
Väline .............................................348
Väsymyksestä varoittava
toiminto .......................................231
Vääntömomentin näyttö,
katso Sport-näytöt......................184
Väärä hälytys, katso Väärän
hälytyksen välttäminen ..............104
Väärän hälytyksen
välttäminen .................................104

Y
Yhteydet, Screen Mirroring............85
Yksilölliset asetukset, katso
Kuljettajaprofiilit ...........................76
Yleiset asetukset.............................70
Yleistä ajotietoa ............................289

Ä
Älyavainjärjestelmä ........................96
Äänitorvi ..........................................48
Äänitorvi, torvi ................................48

Ö
Öljy .................................................331
Öljyn täyttöaukko..........................332
Öljynlaadut lisäämiseen,
moottori .......................................333
Öljynvaihto ....................................334
Öljynvaihtoväli, katso
Huoltotarve .................................173

