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Svetlomety (tlmené) 2 

Svetlomety (tlmené a diaľkové) 3 

S. 244

S. 244

Obrazový register Exteriér

Predné hmlové svetlá S. 251

Bočné smerové svetlá S. 218

Kapota S. 410 Vonkajšie spätné 

zrkadlá S. 109

Ostrekovač svetlometov 1 S. 255

Svetlomety (diaľkové) 2

S. 244

Predné obrysové svetlá/
svetlá pre denné svietenie 1 

S. 244, 247

Predné smerové svetlá S. 218

Pozdĺžniky 1 S. 286

Stierače čelného skla S. 252
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Pneumatiky

●Striedanie

●Výmena 1

●Dočasná oprava 1

●Tlak hustenia

S. 431

S. 522

S. 539

S. 595

Stierač zadného okna
S. 257

Bočné dvere S. 73

Zadné hmlové 
svetlo (vozidlá 
s pravostranným 
riadením) S. 251

Odhmlievanie zadného okna S. 319

Osvetlenie evidenčného čísla 
S. 244

Koncové svetlá S. 244

Zadné smerové svetlá S. 218

Zadné dvere S. 79

Kamera systému 

spätnej kamery 1*

*: Viď "Príručka pre užívateľa navigačného a multimediálneho systému".
1: Ak je vo výbave
2: Vozidlá s halogénovými svetlometmi
3: Vozidlá s výbojkovými svetlometmi

Dvierka palivovej nádrže S. 119

Zadné hmlové svetlo (vozidlá

s ľavostranným riadením) S. 251
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Obrazový register Interiér 
(vozidlá s ľavostranným riadením)

SRS airbag spolujazdca

vpredu S. 147

SRS airbag vodiča S. 147

Sedadlá tretieho radu  S. 87

Predné sedadlá S. 84

Bočné SRS airbagy S. 147

Odkladacia 

schránka 
S. 363

Podlahová rohož 
S. 383

Spínač manuálneho

zapnutia/vypnutia

airbagu S. 178
Klaksón S. 221

Príručná schránka
S. 369

Bezpečnostné pásy S. 96

Opierky hlavy S. 94

Stolíky predného operadla  S. 379

Napájacia zásuvka  S. 374

Príručné schránky S. 369

Lakťová opierka  S. 378

Sedadlá druhého radu  S. 86
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Kozmetické lampičky S. 372

Kozmetické zrkadlá S. 372

Slnečné clony*1 S. 371

Stropná konzola S. 366

Osobné/vnútorné lampičky S. 360

Konverzačné zrkadlo S. 373

Antireflexné vnútorné spätné zrkadlo S. 105

Stredný bezpečnostný pás sedadiel 

druhého radu  S. 98

Mikrofón *2

Prídržné držadlá S. 382

Clona panoramatickej strechy  S. 116

*1: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku oriento-

vanú dozadu na sedadle chránenom AKTÍV-

NYM AIRBAGOM umiestneným pred ňou,

môže dôjsť k USMRTENIU alebo VÁŽNEMU

ZRANENIU DIEŤAŤA. (S. 175)

*2: Viď "Príručka pre užívateľa navigačného a mul-

timediálneho systému".

: Ak je vo výbave

Spínač clony panoramatickej strechy  S. 116

Osobné/vnútorné lampičky S. 360

Hlavný spínač osobných/vnútorných lampičiek S. 359

Hlavové SRS airbagy S. 147
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Spínač blokovania okien S. 112

Obrazový register Interiér 
(vozidlá s ľavostranným riadením)

Vnútorné zamykacie tlačidlá dverí S. 74

Spínače elektricky ovládaných okien 
S. 112

Držiaky fliaš S. 368

Spínač centrálneho zamykania dverí 
S. 73



11

VERSO_WE_OM64574SK

: Ak je vo výbave

Tlačidlo vyradenia zámku radenia  S. 559

Spínač režimu "SPORT"  S. 209

Radiaca páka S. 208, 214
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Obrazový register Interiér 
(vozidlá s ľavostranným riadením)

Napájacia zásuvka S. 374

Spínače vyhrievania sedadiel  S. 376

Páka parkovacej brzdy S. 219

Schránka v konzole S. 364

Lakťová opierka  S. 378

Držiaky nápojov S. 366

: Ak je vo výbave

Spínač vypnutia Stop & Start  S. 274
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Obrazový register Prístrojový panel
(vozidlá s ľavostranným riadením)

Spínač svetlometov 

Páčka smerových svetiel 

Spínač hmlových svetiel 

S. 244

S. 218

S. 251

Uvoľňovacia páčka zámku 

kapoty S. 410

Prístroje a ukazovatele 

Multiinformačný displej 

S. 222

S. 232

Audiosystém  

Navigačný/multimediálny 

systém *

S. 321

Kolenný SRS airbag S. 147

Spínač varovných svetiel 
S. 490

*: Viď "Príručka pre užívateľa navigačného a multimediálneho systému".
: Ak je vo výbave

Zásuvka AUX/zásuvka USB  
S. 338, 345, 354

Otvárač dvierok palivovej 

nádrže S. 119

Spínač vynulovania výstražného systému tlaku pneumatík  S. 433
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 Manuálny systém klimatizácie

Indikátor "PASSENGER AIRBAG" S. 178

Spínač odhmlievania zadného okna a vonkajších 

spätných zrkadiel S. 319

Indikátor zabezpečenia S. 124

Obrazový register Prístrojový panel
(vozidlá s ľavostranným riadením)

Systém 

klimatizácie S. 304
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 Automatický systém klimatizácie

Indikátor

zabezpečenia
S. 124

Spínač odhmlievania zadného okna a vonkajších 

spätných zrkadiel S. 319

Indikátor "PASSENGER AIRBAG" S. 178

Systém 

klimatizácie S. 310
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Obrazový register Prístrojový panel
(vozidlá s ľavostranným riadením)

Spínač motora (zapaľovania) 

(vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania) S. 202

Spínač motora (zapaľovania)

(vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania) S. 198

Spínač stieračov a ostrekovača čelného skla 

Spínač stierača a ostrekovača zadného okna 

S. 252

S. 257
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Ovládač manuálneho nastavenia sklonu svetlometov  
S. 245

Spínač prídavného kúrenia  S. 317

Spínače vonkajších spätných zrkadiel 
S. 109

Spínač vypnutia VSC/TRC S. 281

Uvoľňovacia páčka zámku naklápacieho 

a vysúvacieho volantu S. 104

Spínač parkovacieho asistenta  S. 265

Spínač ovládania osvetlenia prístrojovej dosky S. 226

: Ak je vo výbave
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Obrazový register Prístrojový panel
(vozidlá s ľavostranným riadením)

Pádlové spínače radenia  S. 210, 211

Spínač "DISP"  

Telefónny spínač *
S. 233

Spínač "DISP"  S. 233

Spínače audiosystému 
S. 355

Spínač tempomatu  S. 258, 262

Spínač obmedzovača rýchlosti  S. 262

Spínač hlasových 

povelov *

*: Viď "Príručka pre užívateľa navigačného a multimediálneho systému".
: Ak je vo výbave
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Obrazový register Interiér 
(vozidlá s pravostranným riadením)

Napájacia zásuvka  S. 374

Bezpečnostné pásy S. 96

SRS airbag 

spolujazdca vpredu 
S. 147

SRS airbag vodiča S. 147

Opierky hlavy S. 94

Príručné schránky S. 369

Sedadlá tretieho radu  
S. 87

Odkladacia

schránka
S. 363 Lakťová opierka S. 378

Stolíky predného operadla  
S. 379

Spínač manuálneho 

zapnutia/vypnutia 

airbagu S. 178

Klaksón S. 221

Príručná schránka 
S. 369

Sedadlá druhého radu S. 86

: Ak je vo výbave

Predné sedadlá S. 84

Bočné SRS airbagy S. 147

Podlahová rohož S. 383
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Obrazový register Interiér 
(vozidlá s pravostranným riadením)

Kozmetické lampičky S. 372

Spínač clony panoramatickej strechy  S. 116

Kozmetické zrkadlá S. 372

Slnečné clony*1 S. 371

Hlavové SRS airbagy  S. 147

Stropná konzola S. 366

Osobné/vnútorné lampičky S. 360

Osobné/vnútorné lampičky S. 360

Hlavný spínač osobných/vnútorných lampičiek S. 359

Konverzačné zrkadlo S. 373

Antireflexné vnútorné spätné zrkadlo S. 105

Stredný bezpečnostný pás sedadiel 

druhého radu S. 98

Mikrofón *2

Prídržné držadlá S. 382

Spínač zrušenia senzora vniknutia  S. 138

Clona panoramatickej strechy  S. 116
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Spínač blokovania okien S. 112

Spínač centrálneho zamykania dverí 
S. 73

Vnútorné zamykacie tlačidlá dverí S. 74

Spínače elektricky ovládaných okien 
S. 112

Držiaky fliaš S. 368

*1: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku oriento-

vanú dozadu na sedadle chránenom AKTÍV-

NYM AIRBAGOM umiestneným pred ňou,

môže dôjsť k USMRTENIU alebo VÁŽNEMU

ZRANENIU DIEŤAŤA. (S. 175)

*2: Viď "Príručka pre užívateľa navigačného a mul-

timediálneho systému".

: Ak je vo výbave
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Tlačidlo vyradenia zámku radenia  S. 559

Spínač režimu "SPORT"  S. 209

Radiaca páka S. 208, 214

Obrazový register Interiér 
(vozidlá s pravostranným riadením)
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Napájacia zásuvka S. 374

Páka parkovacej brzdy S. 219

: Ak je vo výbave

Schránka v konzole S. 364

Lakťová opierka  S. 378

Držiaky nápojov S. 366

Spínač vypnutia Stop & Start  S. 274
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Obrazový register Prístrojový panel
(vozidlá s pravostranným riadením)

Spínač svetlometov 

Páčka smerových svetiel 

Spínač hmlových svetiel 

S. 244

S. 218

S. 251

Uvoľňovacia páčka 

zámku kapoty S. 410

Prístroje a ukazovatele 

Multiinformačný displej 

S. 222

S. 232

Audiosystém  

Navigačný/Multimediálny systém *
S. 321

Kolenný SRS airbag S. 147

Spínač varovných svetiel S. 490

Zásuvka AUX/zásuvka USB  
S. 338, 345, 354

Otvárač dvierok 

palivovej nádrže 
S. 119

Spínač vynulovania výstražného systému tlaku pneumatík  S. 433
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 Manuálny systém klimatizácie

Indikátor "PASSENGER AIRBAG" S. 178

Spínač odhmlievania zadného okna 

a vonkajších spätných zrkadiel S. 319

Indikátor zabezpečenia
S. 124, 136

Systém 

klimatizácie S. 304

*: Viď "Príručka pre užívateľa navigačného a multimediálneho systému".
: Ak je vo výbave
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 Automatický systém klimatizácie

Indikátor

zabezpečenia
S. 124, 136

Spínač odhmlievania zadného okna 

a vonkajších spätných zrkadiel S. 319

Indikátor "PASSENGER AIRBAG" S. 178

Obrazový register Prístrojový panel
(vozidlá s pravostranným riadením)

Systém 

klimatizácie S. 310
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Spínače vonkajších spätných zrkadiel S. 109

Ovládač manuálneho 

nastavenia sklonu 

svetlometov  S. 245

Spínač vypnutia VSC/TRC S. 281

Uvoľňovacia páčka zámku naklápacieho a vysúvacieho volantu S. 104

Spínač motora (zapaľovania) (vozidlá so systémom 

bezkľúčového nastupovania a štartovania) S. 202

Spínač motora (zapaľovania) (vozidlá bez systému 

bezkľúčového nastupovania a štartovania) S. 198

Spínač ovládania 

osvetlenia prístrojovej 

dosky S. 226

: Ak je vo výbave

Spínač stieračov a ostrekovača

čelného skla 

Spínač stierača a ostrekovača

zadného okna 

S. 252

S. 257
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Prístrojový panel
(vozidlá s pravostranným riadením)

Obrazový register

Pádlové spínače radenia  S. 210, 211

Spínač "DISP"  

Telefónny spínač *
S. 233

Spínač "DISP"  S. 233

Spínače audiosystému 
S. 355

Spínač tempomatu  S. 258, 262

Spínač obmedzovača rýchlosti  S. 262

Spínač hlasových 

povelov *

*: Viď "Príručka pre užívateľa navigačného a multimediálneho systému".
: Ak je vo výbave
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Obrazový register Batožinový priestor 

 Vozidlá bez tretieho radu sedadiel

Kryt batožín  S. 387

Príručné schránky S. 386

Držadlo zadných dverí S. 80

: Ak je vo výbave
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 Vozidlá s tretím radom sedadiel

Príručná schránka S. 386

Kryt batožín  S. 387

Držadlo zadných dverí S. 80

Uvoľňovacie remienky S. 90

Obrazový register Batožinový priestor 
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: Ak je vo výbave

Osvetlenie batožinového priestoru S. 80

Upevňovacie oká S. 385

Napájacia zásuvka S. 374

Upevňovacie oká S. 385

Držiaky nápojov 
S. 366

Držiaky nápojov S. 366
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VERSO
Pre vašu informáciu

Hlavná príručka pre užívateľa

Všimnite si prosím toho, že táto príručka pokrýva všetky modely a všetko vy-
bavenie, vrátane voliteľného. Z tohto dôvodu tu môžete nájsť niektoré vy-
svetlenia pre vybavenie, ktorým vaše vozidlo nie je vybavené. 

Všetky údaje obsiahnuté v tejto príručke sú aktuálne v dobe tlače. Avšak
podľa zásady spoločnosti Toyota o neustálom zlepšovaní výrobkov si vyhrá-
dzame právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez upozornenia.

Vozidlo zobrazené na obrázkoch sa môže od vášho vozidla líšiť vo vybavení
podľa špecifikácií.

Príslušenstvo, náhradné diely a úpravy vášho vozidla Toyota

Na trhu sú dostupné originálne náhradné diely Toyota, ako aj veľké množ-
stvo iných náhradných dielov a príslušenstva pre vozidlá Toyota. Ak je roz-
hodnuté, že niektorý z originálnych dielov alebo príslušenstva Toyota
dodávaných s vozidlom je nutné vymeniť, Toyota Motor Corporation odporú-
ča, aby ste pre výmenu použili originálne diely alebo príslušenstvo Toyota.
Môžu byť použité tiež iné diely alebo príslušenstvo rovnakej kvality. Toyota
na seba nemôže vziať akúkoľvek zodpovednosť ani záruku za náhradné die-
ly a príslušenstvo, ktoré nie sú originálnym výrobkom Toyota, ani za výmenu
alebo montáž, týkajúcu sa takých dielov. Okrem toho sa na poškodenie ale-
bo problémy s výkonnosťou spôsobené použitím neoriginálnych náhradných
dielov alebo príslušenstva Toyota nevzťahuje záruka.
2
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VERSO
Inštalácia systému RF vysielača

Inštalácia systému RF vysielača do vášho vozidla by mohla ovplyvniť elek-
tronické systémy, napr.:

● Systém viacbodového vstrekovania paliva/systém sekvenčného viacbo-
dového vstrekovania paliva

● Systém tempomatu (ak je vo výbave)

● Protiblokovací brzdový systém

● Systém SRS airbagov

● Systém predpínačov bezpečnostných pásov

Overte bezpečnostné opatrenia alebo špeciálne pokyny týkajúce sa inštalá-
cie systému RF vysielača u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo
v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odbor-
níka.

Ďalšie informácie týkajúce sa frekvenčných pásiem, úrovní výkonu, umiest-
nenia antén a inštalačných pokynov pre inštaláciu RF vysielačov, sú dostup-
né na požiadanie u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise
Toyota, alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

Likvidácia vášho vozidla

SRS airbagy a predpínače bezpečnostných pásov vo vašom vozidle obsahu-
jú výbušné chemické látky. Ak sú airbagy a predpínače bezpečnostných pá-
sov ponechané vo vozidle pri jeho likvidácii, môžu spôsobiť nehodu, ako je
požiar. Uistite sa preto, či pred likvidáciou vozidla sú systémy SRS airbagov
a predpínačov bezpečnostných pásov z vozidla demontované a zlikvidované
kvalifikovaným servisom alebo autorizovaným predajcom alebo servisom
Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.
33
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VÝSTRAHA

■Všeobecné pokyny pre jazdu

Jazda pod vplyvom: Nikdy s vozidlom nejazdite, ak ste pod vplyvom alkoho-
lu alebo liekov, ktoré znižujú vašu schopnosť ovládať vozidlo. Alkohol a nie-
ktoré lieky predlžujú čas reakcie, zhoršujú úsudok a znižujú koordináciu, a to
by mohlo viesť k nehode, pri ktorej môže dôjsť ku smrteľným alebo vážnym
zraneniam.

Opatrná jazda: Vždy jazdite opatrne. Predvídajte chyby, ktoré môžu urobiť
iní vodiči alebo chodci a buďte pozorní, aby ste sa vyhli nehodám.

Nepozornosť vodiča: Vždy venujte riadeniu vozidla plnú pozornosť. Čokoľ-
vek, čo vodiča rozptyľuje, ako je ovládanie nastavenia, hovor do mobilného
telefónu alebo čítanie, môže viesť k havárii s následkami smrti alebo vážne-
ho zranenia pre vás, vašich spolucestujúcich alebo iných ľudí.

■Všeobecné pokyny týkajúce sa bezpečnosti detí

Nikdy vo vozidle nenechávajte deti bez dozoru a nikdy nedovoľte deťom,
aby mali či používali kľúč.

Deti by mohli vozidlo naštartovať alebo zaradiť na vozidle neutrál. Je tu tiež
nebezpečenstvo, že sa deti môžu zraniť pri hraní so zapaľovačom cigariet,
oknami alebo iným vybavením vozidla. Navyše, nárast teploty alebo extrém-
ne nízke teploty vo vnútri vozidla môžu byť pre deti smrteľné.

Vo vašom vozidle sú použité batérie a/alebo akumulátory. Nelikvidujte
ich vyhodením do okolitého prostredia, ale využite vhodné zberné sys-
témy (Smernica 2006/66/ES).
4
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VERSO
Symboly používané v tejto príručke

Výstrahy a upozornenia 

Symboly použité v obrázkoch

VÝSTRAHA

Toto je varovanie pred čímkoľvek, čo môže spôsobiť poranenie osôb, ak je va-
rovanie ignorované. Ste informovaní o tom, čo musíte alebo nesmiete urobiť,
aby ste znížili nebezpečenstvo zranenia, ktoré hrozí vám a iným osobám.

UPOZORNENIE

Toto je varovanie pred čímkoľvek, čo by mohlo spôsobiť poškodenie vozidla
alebo jeho vybavenia, ak je varovanie ignorované. Ste informovaní o tom, čo
musíte alebo nesmiete urobiť, aby ste sa vyvarovali alebo znížili nebezpečen-
stvo poškodenia vášho vozidla a jeho vybavenia.

Bezpečnostný symbol

Symbol preškrtnutého kruhu znamená: "Nie", "Toto nerobte" alebo
"Nedopustite, aby sa toto stalo".

Šípky označujúce činnosti

 Označuje činnosť (stlačenie, otočenie,
atď.) potrebnú na ovládanie spínačov
a iných zariadení.

 Označuje výsledok činnosti (napr. otvo-
renie veka). 
35
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1-1. Informácie o kľúčoch
Kľúče

K vozidlu sú dodávané nasledujúce kľúče.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania
(typ A)

Kľúč (s funkciou bezdrôto-
vého diaľkového ovládania)

Ovládanie funkcie bezdrôtového
diaľkového ovládania 
(S. 64)

Kľúč (bez funkcie bezdrôto-
vého diaľkového ovládania)

Štítok s číslom kľúča

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania
(typ B)

Kľúče

Ovládanie funkcie bezdrôtového
diaľkového ovládania 
(S. 64)

Štítok s číslom kľúča

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Elektronické kľúče

• Ovládanie systému bezkľú-
čového nastupovania a štar-
tovania (S. 42)

• Ovládanie funkcie bezdrôto-
vého diaľkového ovládania 
(S. 64)

Mechanické kľúče

Štítok s číslom kľúča
8
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1-1. Informácie o kľúčoch

1

P
red jazdou

VERSO
Používanie kľúča (vozidlá bez systému bezkľúčového 
nastupovania a štartovania)

Pre otvorenie kľúča stlačte tla-
čidlo.

Pre uloženie stlačte tlačidlo a kľúč
sklopte.

Používanie mechanického kľúča (vozidlá so systémom 
bezkľúčového nastupovania a štartovania)

Pre vytiahnutie mechanického
kľúča stlačte uvoľňovacie tlačidlo
a vytiahnite kľúč von.

Mechanický kľúč po jeho použití
vložte do elektronického kľúča.
Noste mechanický kľúč spoločne
s elektronickým kľúčom. Ak sa ba-
téria elektronického kľúča vybije
alebo funkcia nastupovania nefun-
guje správne, budete potrebovať
mechanický kľúč. (S. 562)
39
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1-1. Informácie o kľúčoch

VERSO
■Keď je potreba prenechať kľúč od vozidla obsluhe parkoviska (pre vo-
zidlá s pravostranným riadením so systémom bezkľúčového nastupo-
vania a štartovania)

Zamknite odkladaciu schránku. (S. 363) 
Vyberte mechanický kľúč pre vaše použitie a obsluhe parkoviska prenechaj-
te iba elektronický kľúč.

■Štítok s číslom kľúča

Schovajte štítok na bezpečnom mieste, napr. v peňaženke, nie vo vozidle.
V prípade straty kľúča (vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania
a štartovania) alebo mechanického kľúča (vozidlá so systémom bezkľúčového
nastupovania a štartovania) môže byť ktorýmkoľvek autorizovaným predaj-
com alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným
odborníkom, zhotovený nový kľúč použitím štítku s číslom kľúča. (S. 560)

■Keď nasadáte do lietadla

Keď prinášate kľúč s funkciou bezdrôtového diaľkového ovládania do lietad-
la, zabráňte zmačknutiu akéhokoľvek tlačidla na kľúči, ak ste vo vnútri kabí-
ny lietadla. Ak prenášate kľúč vo svojej taške, atď., uistite sa, že tlačidlá
nemôžu byť nechtiac zmačknuté. Stlačenie tlačidla kľúča môže spôsobiť vy-
sielanie rádiových vĺn, ktoré by mohli ovplyvniť ovládanie lietadla.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu kľúča (vozidlá bez systému bezkľúčové-
ho nastupovania a štartovania)

●Nevystavujte kľúče silným nárazom, vysokým teplotám ich pokladaním na
priame slnečné svetlo, ani ich nenamáčajte do vody.

●Nedávajte kľúče do blízkosti elektromagnetických materiálov, ani na ich po-
vrch nepripevňujte žiadne materiály, ktoré blokujú elektromagnetické vlny.

●Nerozoberajte kľúč.
0
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1-1. Informácie o kľúčoch

1

P
red jazdou

VERSO
UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu kľúča (vozidlá so systémom bezkľúčové-
ho nastupovania a štartovania)

Elektronický kľúč je presné zariadenie. Dodržujte nasledujúce pokyny.

●Neodhadzujte kľúče, nevystavujte ich silným nárazom ani ich neohýbajte.

●Nevystavujte kľúče na dlhú dobu vysokým teplotám.

●Nevystavujte kľúče vlhkosti ani ich neumývajte v ultrazvukovom kúpeli atď.

●Nepripevňujte ku kľúčom kovové alebo magnetické materiály, ani ich neu-
kladajte do blízkosti takých materiálov.

●Nerozoberajte elektronický kľúč.

●Nepripevňujte nálepky alebo čokoľvek podobného na povrch kľúča.

●Neumiestňujte kľúč do blízkosti predmetov, ktoré produkujú magnetické
polia, ako sú TV prijímače, audiosystémy, indukčné varné dosky, alebo
zdravotníckych elektrických zariadení, ako sú nízkofrekvenčné terapeutic-
ké zariadenia.

■Keď nosíte kľúče (vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania
a štartovania)

Neumiestňujte kľúč do vzdialenosti 0,1 m od akýchkoľvek elektrických zaria-
dení, ak sú zapnuté. Inak nemusí kľúč fungovať správne z dôvodu rušenia
rádiových vĺn z týchto zariadení.

■Keď idete s vozidlom k vášmu predajcovi alebo do servisu Toyota, ale-
bo k inému riadne kvalifikovanému a vybavenému odborníkovi, kvôli
problémom so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania
(vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania)

Prineste všetky elektronické kľúče od vozidla.

■Keď stratíte kľúč

Ak stratíte kľúč, je vysoké riziko, že bude vozidlo odcudzené. Prineste všetky
zostávajúce kľúče a ihneď kontaktujte vášho predajcu alebo servis Toyota,
alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.
41
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania

: Ak je vo výbave

Ak máte elektronický kľúč pri sebe, napríklad vo vrecku, môžu byť

vykonané nasledujúce činnosti.

(Vodič by mal nosiť elektronický kľúč vždy pri sebe.)

Odomknutie a zamknutie dverí a zadných dverí (S. 43)

Odomknutie a zamknutie dverí a zadných dverí (S. 43)

Naštartovanie a vypnutie motora (S. 202)

Elektronický
kľúč

Elektronický kľúč

Elektronický
kľúč
2
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

1

P
red jazdou

VERSO
Odomykanie a zamykanie dverí (iba kľučky predných dverí)

Pre odomknutie dverí uchopte
kľučku.

Uistite sa, že sa dotýkate senzora
na zadnej časti kľučky.

Dvere nemôžu byť odomknuté
v priebehu 3 sekúnd po ich za-
mknutí.

Pre zamknutie dverí sa dotknite
oblasti senzora.

Skontrolujte, že sú dvere bezpeč-
ne zamknuté.

Odomykanie a zamykanie zadných dverí

Pre odomknutie dverí stlačte odo-
mykacie tlačidlo.

Stlačte a držte tlačidlo 1 sekundu,
aby ste otvorili zadné dvere.

Dvere nemôžu byť odomknuté
v priebehu 3 sekúnd po ich za-
mknutí.

Keď opúšťate vozidlo, zamknite
opäť zadné dvere. Zadné dvere
sa automaticky nezamknú potom,
ako boli otvorené a potom zatvo-
rené.
43
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
Pre zamknutie dverí stlačte za-
mykacie tlačidlo.

Skontrolujte, že sú dvere bezpeč-
ne zamknuté.

Umiestnenie antén a účinný dosah

■ Umiestnenie antén

Antény zvonka kabíny

Anténa zvonka batožinového 
priestoru

Anténa vo vnútri batožinového 
priestoru

Antény vo vnútri kabíny
4
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

1

P
red jazdou

VERSO
■ Účinný dosah (oblasti v ktorých je detekovaný elektronický kľúč)

Keď zamykáte alebo odo-
mykáte bočné dvere

Systém je možné ovládať,
keď je elektronický kľúč vo
vzdialenosti do cca 0,7 m od
vonkajších kľučiek predných
dverí. (Ovládať je možné iba
tie dvere, ktoré detekujú kľúč.)

Keď štartujete motor alebo
prepínate režimy spínača
"ENGINE START STOP"

Systém je možné ovládať, keď
je elektronický kľúč vo vnútri
vozidla.

Keď zamykáte alebo odo-
mykáte zadné dvere

Systém je možné ovládať,
keď je elektronický kľúč vo
vzdialenosti do cca 0,7 m od
spínača otvárača zadných
dverí.
45
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
■Signalizácie činnosti

Varovné svetlá bliknú, aby signalizovali, že dvere boli zamknuté/odomknuté.
(Zamknuté: 1krát; Odomknuté: 2krát)

■Keď dvere nie je možné zamknúť horným zamykacím senzorom na
kľučke dverí...

■Funkcia šetrenia energie batérie

Funkcia šetrenia energie batérie bude aktivovaná, aby zabránila vybitiu ba-
térie elektronického kľúča a akumulátora vozidla, keď vozidlo nie je používa-
né dlhšiu dobu.

●V nasledujúcich situáciách môže systému bezkľúčového nastupovania
a štartovania chvíľu trvať, než odomkne dvere.

• Elektronický kľúč bol ponechaný v oblasti približne 2 m od vozidla po
dobu 10 minút alebo dlhšie.

• Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania nebol používaný 5 dní
alebo dlhšie.

●Ak systém bezkľúčového nastupovania a štartovania nebol použitý 14 dní
alebo dlhšie, dvere nemôžu byť odomknuté, okrem dverí vodiča. V tom
prípade uchopte kľučku dverí vodiča, alebo použite bezdrôtové diaľkové
ovládanie alebo mechanický kľúč, aby ste odomkli dvere.

Ak dvere nie je možné zamknúť dotykom
zamykacieho senzora na hornom okraji
kľučky dverí, dotknite sa súčasne zamy-
kacích senzorov na hornom a dolnom
okraji kľučky dverí.
6
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■Vybitie batérie elektronického kľúča

●Životnosť štandardnej batérie je 1 až 2 roky.

●Ak sa batéria vybije, v kabíne zaznie alarm, keď sa vypne motor. 
(S. 516)

●Pretože elektronický kľúč neustále prijíma rádiové vlny, batéria sa vybije,
aj keď nie je elektronický kľúč používaný. Ak sa vyskytne niektorý z na-
sledujúcich problémov, je pravdepodobné, že batéria kľúča sa vybila. Na-
hraďte ju novou batériou.

• Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania alebo bezdrôtové
diaľkové ovládanie nefunguje

• Dosah činnosti sa zúžil
• Kontrolka LED elektronického kľúča sa nerozsvieti

●Aby ste zabránili značnému vybíjaniu batérie elektronického kľúča, neu-
miestňujte kľúč do blízkosti 1 m od nasledujúcich elektrických zariadení,
ktoré vytvárajú magnetizmus.

• TV prijímače
• Osobné počítače
• Mobilné a bezdrôtové telefóny a ich nabíjačky batérií
• Lampy
• Indukčné kuchynské zariadenia

■Aby systém správne fungoval

Keď ovládate systém, uistite sa, že máte elektronický kľúč pri sebe.

■Poznámka k ovládaniu elektronického kľúča

●Nedávajte elektronický kľúč príliš blízko k vozidlu, keď ovládate systém
zvonka vozidla. V závislosti na polohe a uchopení elektronického kľúča
nemusí byť kľúč riadne detekovaný a systém nemusí správne fungovať.
(Alarm sa môže náhodne vypnúť alebo nemusí fungovať ochrana pred
zamknutím dverí.)

●Aj keď je elektronický kľúč v účinnom dosahu (oblastiach detekcie), sys-
tém nemusí fungovať správne v nasledujúcich prípadoch.

• Keď sú zamykané alebo odomykané dvere, elektronický kľúč je príliš
blízko pri okne alebo kľučke dverí, blízko pri zemi alebo vysoko.

• Elektronický kľúč je na prístrojovom paneli, na vnútornej podlahe, ale-
bo vo vrecku dverí alebo vo vnútri v odkladacej schránke.
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●Nenechávajte elektronický kľúč na hornej časti prístrojového panelu ale-
bo blízko vreciek vo dverách, keď vystupujete z vozidla. V závislosti na
podmienkach príjmu rádiových vĺn môže byť kľúč detekovaný anténou
mimo kabíny a dvere bude možné zamknúť zvonka, a tým môže dôjsť
k uzamknutiu elektronického kľúča vo vnútri vozidla.

■Špeciálna poznámka k systému bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania

●Keď je elektronický kľúč v prevádzkovom dosahu, ktokoľvek môže za-
mknúť alebo odomknúť dvere, aj keď nemá elektronický kľúč. Činnosť
odomykania však nebude aktívna u dverí, ktoré nedetekovali elektronic-
ký kľúč.

●Keď je elektronický kľúč v prevádzkovom dosahu a kľučky dverí sú polia-
te vodou z dôvodu umývania vozidla alebo hustého dažďa, dvere sa
môžu zamknúť alebo odomknúť. Ak sú dvere odomknuté, môžu sa opäť
automaticky zamknúť, keď nie sú ovládané žiadne dvere približne 30 se-
kúnd.

●Ak je elektronický kľúč vo vnútri alebo v blízkosti vozidla, a ak sú dvere
zamknuté použitím bezdrôtového diaľkového ovládania, dvere nemôžu
byť odomknuté pomocou systému bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania. V tom prípade odomknite dvere použitím bezdrôtového diaľkové-
ho ovládania.

■Poznámka k zamykaniu dverí

●Keď sa dotknete zamykacieho senzora pre zamknutie dverí v rukaviciach,
odozva môže byť pomalá, alebo sa dvere nemusia zamknúť. V tom prípa-
de sa dotknite zamykacieho senzora bez rukavice.

●Keď sú kľučky dverí poliate vodou pri umývaní vozidla a máte pri sebe
elektronický kľúč, dvere sa môžu opakovane zamykať alebo odomykať.
V tom prípade majte pri umývaní elektronický kľúč 2 m alebo ďalej od vo-
zidla (dajte pozor na odcudzenie kľúča).

●Keď je elektronický kľúč vo vnútri vozidla a kľučky dverí sú poliate vodou
z dôvodu umývania vozidla, na multiinformačnom displeji sa môže obja-
viť hlásenie, že kľúč je v kabíne, môžu zaznieť vnútorné a vonkajšie alar-
my. V tom prípade zamknite dvere, aby ste vypli alarmy.
8
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●Zamykací senzor pokrytý ľadom, snehom alebo bahnom nemusí fungovať
správne. V tom prípade odstráňte ľad, sneh alebo bahno z povrchu zamy-
kacieho senzora a potom sa dotknite senzora znova, alebo odomknite
dvere použitím zamykacieho senzora umiestneného v dolnej časti kľučky
dverí.

●Nechty môžu prísť do kontaktu s dverami, keď ovládate kľučku dverí.
Dajte pozor, aby ste nepoškodili povrch dverí alebo svoje nechty.

■Poznámka k odomykaniu dverí

●Dvere sa nemusia odomknúť, keď je kľučka dverí ovládaná rýchlo, alebo
keď náhle vstúpite do prevádzkového dosahu vonkajšej antény a ovláda-
te kľučku dverí. V tom prípade vráťte kľučku dverí do pôvodnej polohy,
znova odomknite dvere a potom skontrolujte, či sa dvere odomknú pred
tým, ako opäť zaťaháte za kľučku dverí.

●Keď uchopíte kľučku dverí v rukaviciach, odozva môže byť pomalá, ale-
bo sa dvere nemusia odomknúť.

●Ak je v prevádzkovom dosahu ďalší elektronický kľúč, doba odozvy pre
odomknutie dverí potom, ako uchopíte kľučku dvere, môže byť dlhšia.

■Keď sa s vozidlom dlhšiu dobu nejazdí

●Aby ste zabránili krádeži vozidla, nenechávajte elektronický kľúč v dosa-
hu 2 m od vozidla.

●Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania môže byť zrušený.
(S. 602)

■Zabezpečovacia funkcia

Ak nie sú otvorené dvere v priebehu približne 30 sekúnd po odomknutí vo-
zidla, zabezpečovacia funkcia automaticky vozidlo opäť zamkne.
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■Alarmy a výstražné kontrolky

Aby sa zabránilo krádeži vozidla a nepredvídateľným nehodám, vyplývajú-
cich z chybného ovládania, je použitá kombinácia vonkajších a vnútorných
alarmov, rovnako ako varovaní zobrazených na multiinformačnom displeji.
Ako odozvu na výstražné hlásenia na multiinformačnom displeji vykonajte
príslušné opatrenia. (S. 509)

Nasledujúca tabuľka popisuje okolnosti a nápravné opatrenia, keď znejú iba
alarmy.

■Poznámka k odpojeniu a pripojeniu akumulátora vozidla

●Keď sa pokúšate odomknúť dvere pomocou systému bezkľúčového nastu-
povania a štartovania ihneď potom, ako bol znova pripojený akumulátor
vozidla, odomknutie môže zlyhať. V tom prípade použite pre odomknutie
a zamknutie dverí bezdrôtové diaľkové ovládanie alebo mechanický kľúč.

●Prvé naštartovanie motora potom, ako bol naposledy pripojený akumulá-
tor vozidla, môže zlyhať. Ak motor naštartuje na druhý pokus, nie je to
porucha.

Alarm Situácia Nápravné opatrenie

Vonkajší alarm za-
znie 1krát na 5 se-
kúnd

Pokus zamknúť vozidlo 
pomocou funkcie nastu-
povania, keď sú otvorené 
dvere.

Zatvorte všetky dvere 
a znova dvere zamknite.

Vnútorný alarm 
pípa neprerušovane

Prepnutie spínača "EN-
GINE START STOP" do 
režimu PRÍSLUŠEN-
STVO, keď sú otvorené 
dvere vodiča. (Otvorenie 
dverí vodiča, keď je spí-
nač "ENGINE START 
STOP" v režime PRÍS-
LUŠENSTVO.)

Vypnite spínač "ENGINE 
START STOP" a zatvorte 
dvere vodiča.

Vypnutie spínača "EN-
GINE START STOP", 
keď sú dvere vodiča 
otvorené.

Zatvorte dvere vodiča.
0
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●Stav spínača "ENGINE START STOP" ostáva uložený v pamäti vozidla.
Potom, ako je znova pripojený akumulátor vozidla, sa preto vozidlo vráti
do stavu pred odpojením akumulátora. Keď je potrebné odpojiť akumulá-
tor, pred jeho odpojením vypnite spínač "ENGINE START STOP".
Ak je stav spínača "ENGINE START STOP" pred odpojením akumulátora
vozidla neznámy, pri odpájaní akumulátora venujte vozidlu zvýšenú po-
zornosť.

■Keď systém bezkľúčového nastupovania a štartovania riadne nefunguje

●Zamykanie a odomykanie dverí: Použite mechanický kľúč. (S. 562)

●Štartovanie motora: S. 563

■Keď je batéria elektronického kľúča úplne vybitá

S. 453

■Prispôsobenie, ktoré je možné konfigurovať u ktoréhokoľvek autorizo-
vaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifiko-
vaného a vybaveného odborníka

Nastavenie (napr. systému bezkľúčového nastupovania a štartovania) môže
byť deaktivované. 
(Prispôsobiteľné funkcie S. 602)

Informácie o zamykaní/odomykaní dverí a postupe pri štartovaní motora,
keď je systém bezkľúčového nastupovania a štartovania vypnutý - viď "Keď
elektronický kľúč nefunguje správne". (S. 562)
51
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■Certifikácia pre systém bezkľúčového nastupovania a štartovania

Toyota Motor Corporation, týmto prehlasuje, že tento výrobok
TMLF8-9 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími prís-
lušnými predpismi smernice 1999/5/ES.
2
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"DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) (Prehlásenie o zhode) je dostupné
na nasledujúcej adrese:

http://www.tokai-rika.co.jp/pc/
6
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"DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) (Prehlásenie o zhode) je dostupné
na nasledujúcej adrese:

http://www.tokai-rika.co.jp/pc/
59

_WE_OM64574SK



6

1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
0

_WE_OM64574SK



1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

1

P
red jazdou

VERSO
61

_WE_OM64574SK



6

1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
VÝSTRAHA

■Výstraha týkajúca sa rušenia elektronických zariadení

●Ľudia s implantabilnými kardiostimulátormi, kardiostimulátormi pre resyn-
chronizačnú terapiu alebo implantabilnými kardiovertermi-defibrilátormi by
mali udržiavať primeranú vzdialenosť medzi sebou a anténami systému
bezkľúčového nastupovania a štartovania. (S. 44)
Rádiové vlny môžu pôsobiť na činnosť týchto zariadení. Ak je to nevyhnut-
né, funkcia nastupovania môže byť zrušená. O podrobnostiach týkajúcich
sa frekvencií rádiových vĺn a časovania vysielaných rádiových vĺn sa infor-
mujte u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota,
alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka. Potom sa
poraďte so svojím lekárom, či by ste mali funkciu nastupovania zrušiť.

●Užívatelia akýchkoľvek zdravotných pomôcok, iných ako sú implantabilné
kardiostimulátory, kardiostimulátory pre resynchronizačnú terapiu alebo
implantabilné kardiovertery-defibrilátory, by mali kontaktovať výrobcu tých-
to pomôcok ohľadne informácií o ich činnosti pod vplyvom rádových vĺn.
Rádiové vlny môžu mať neočakávaný účinok na činnosť takýchto zdravot-
ných pomôcok.

O zrušenie funkcie nastupovania požiadajte ktoréhokoľvek autorizovaného
predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybave-
ného odborníka.
2
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UPOZORNENIE

■Podmienky ovplyvňujúce činnosť

Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania používa slabé rádiové vlny.
V nasledujúcich situáciách môže byť ovplyvnená komunikácia medzi elek-
tronickým kľúčom a vozidlom, a to bráni systému bezkľúčového nastupova-
nia a štartovania a bezdrôtovému diaľkovému ovládaniu v správnej funkcii.
(Spôsob riešenia S. 562)

●Keď je batéria elektronického kľúča vybitá.

●V blízkosti TV vysielačov, elektrární, čerpacích staníc, rádiových staníc,
veľkoplošných obrazoviek, letísk alebo zariadení, ktoré generujú silné rá-
diové vlny či elektrický šum.

●Keď máte pri sebe prenosné rádio, mobilný telefón, bezdrôtový telefón
alebo je v okolí iné bezdrôtové komunikačné zariadenie.

●Keď je elektronický kľúč v kontakte alebo je zakrytý kovovým predmetom,
napr.

• Karty pokryté kovovou fóliou
• Krabičky cigariet s fóliou
• Kovové peňaženky alebo kufríky
• Mince
• Zahrievacie sáčiky alebo vreckové ohrievače
• Optické médiá ako sú disky CD a DVD

●Keď sú v blízkosti používané iné bezdrôtové kľúče, ktoré vysielajú rádiové
vlny.

●Keď nosíte elektronický kľúč spoločne s nasledujúcimi zariadeniami

• Elektronický kľúč iného vozidla, alebo bezdrôtový kľúč, ktorý vysiela rá-
diové vlny

• Osobné počítače alebo PDA
• Digitálne audio prehrávače
• Ručné hracie konzoly

●Ak je použité tónovanie okien s obsahom kovov alebo sú na zadné okno
pripevnené kovové predmety.
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Bezdrôtové diaľkové ovládanie

Bezdrôtové diaľkové ovládanie môže byť použité pre zamykanie

a odomykanie vozidla zvonka vozidla.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Zamknutie všetkých dverí

Skontrolujte, že sú dvere bez-
pečne zamknuté.

Odomknutie zadných dverí

Keď opúšťate vozidlo, zamknite
opäť zadné dvere. Kufor/zadné
dvere sa automaticky neza-
mknú potom, ako boli otvorené
a potom zatvorené.

Odomknutie všetkých dverí

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Zamknutie všetkých dverí

Skontrolujte, že sú dvere bez-
pečne zamknuté.

Odomknutie všetkých dverí
4
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■Signalizácie činnosti

Varovné svetlá bliknú, aby signalizovali, že dvere boli zamknuté/odomknuté.
(Zamknuté: 1krát; Odomknuté: 2krát)

■Bzučiak zámku dverí

Ak nie sú dvere úplne zatvorené a pokúšate sa zamknúť dvere, znie bzučiak
neprerušovane 5 sekúnd. Aby ste bzučiak zastavili, úplne zatvorte dvere
a zamknite vozidlo ešte raz.

■Ovládanie zadných dverí (vozidlá bez systému bezkľúčového nastupo-
vania a štartovania)

Keď sú zadné dvere zamknuté, môžu byť odomknuté tlačidlom odomykania
zadných dverí na bezdrôtovom kľúči. Keď opúšťate vozidlo, zamknite opäť
zadné dvere. Zadné dvere sa automaticky nezamknú potom, ako boli otvo-
rené a potom zatvorené.

■Alarm (ak je vo výbave)

Použitie bezdrôtového diaľkového ovládania pre zamknutie dverí nastaví
systém alarmu. (S. 136)

■Vyčerpanie batérie kľúča

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Ak funkcia bezdrôtového diaľkového ovládania nefunguje, batéria môže
byť vyčerpaná. Keď je to nevyhnutné, batériu vymeňte. (S. 453)

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

S. 47, 453

■Zabezpečovacia funkcia

Ak nie sú otvorené dvere v priebehu približne 30 sekúnd po odomknutí vo-
zidla, zabezpečovacia funkcia automaticky vozidlo opäť zamkne.

■Keď bezdrôtové diaľkové ovládanie nefunguje správne

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Zamykanie a odomykanie dverí: Použite kľúč. (S. 73)

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

S. 562
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■Podmienky ovplyvňujúce činnosť

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Funkcia bezdrôtového diaľkového ovládania nemusí fungovať normálne
v nasledujúcich situáciách.

●V blízkosti TV vysielačov, rádiových staníc, elektrární, letísk alebo za-
riadení, ktoré generujú silné rádiové vlny.

●Keď máte pri sebe prenosné rádio, mobilný telefón alebo iné bezdrô-
tové komunikačné zariadenie.

●Keď je v okolí viac bezdrôtových kľúčov.

●Keď je bezdrôtový kľúč v kontakte alebo je zakrytý kovovým predme-
tom.

●Keď je v blízkosti používaný iný bezdrôtový kľúč (ktorý vysielaj rádiové
vlny).

●Keď bol bezdrôtový kľúč ponechaný v blízkosti elektrického zariadenia
ako je osobný počítač.

●Keď je batéria bezdrôtového kľúča vybitá.

●Ak je použité tónovanie okien s obsahom kovov alebo sú na zadné
okno pripevnené kovové predmety.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

S. 63

■Prispôsobenie, ktoré je možné konfigurovať u ktoréhokoľvek autorizo-
vaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifiko-
vaného a vybaveného odborníka 

Nastavenie (napr. systém bezdrôtového diaľkového ovládania) môže byť
zmenené. 
(Prispôsobiteľné funkcie S. 602)
6

_WE_OM64574SK



1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

1

P
red jazdou

VERSO
■Certifikácia pre bezdrôtové diaľkové ovládanie (vozidlá bez systému
bezkľúčového nastupovania a štartovania)
67
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
8
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

1

P
red jazdou

VERSO
69
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
0
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

1

P
red jazdou

VERSO
71
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
2
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P
red jazdou

VERSO
73

1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

Bočné dvere

Vozidlo môže byť zamknuté a odomknuté použitím systému bezkľú-

čového nastupovania a štartovania, bezdrôtovým diaľkovým ovláda-

ním, kľúčom alebo spínačom centrálneho zamykania dverí.

■ Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania (ak je vo
výbave)

S. 42

■ Bezdrôtové diaľkové ovládanie

S. 64

■ Kľúč (iba dvere vodiča)

Otočením kľúča sa ovládajú dvere nasledujúcim spôsobom:

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Zamknutie všetkých dverí

Odomknutie všetkých dverí

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Dvere môžu byť tiež zamknuté a odomknuté pomocou mecha-
nického kľúča. (S. 562)

■ Spínač centrálneho zamykania dverí

Zamknutie všetkých dverí

Odomknutie všetkých dverí
_WE_OM64574SK
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
Zamknutie dverí vodiča zvonka bez kľúča

Nastavte vnútorné zamykacie tlačidlo dverí do zamknutej po-
lohy.

Zatvorte dvere a popritom potiahnite kľučku dverí.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Dvere nie je možné zamknúť, ak je kľúč v spínači motora.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Dvere nemôžu byť zamknuté, ak je spínač "ENGINE START
STOP" v režime PRÍSLUŠENSTVO alebo ZAPAĽOVANIE ZAPNU-
TÉ, alebo je elektronický kľúč ponechaný vo vnútri vozidla.

Kľúč nemusí byť správne detekovaný a dvere môžu byť zamknuté.

■ Vnútorné zamykacie tlačidlá dverí

Zamknutie dverí

Odomknutie dverí

Predné dvere môžu byť otvore-
né potiahnutím vnútornej kľuč-
ky, aj keď je zamykacie tlačidlo
dverí v zamknutej polohe.

KROK 1

KROK 2
4
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

1

P
red jazdou

VERSO
Detská poistka zadných dverí

Ak je nastavená detská poistka,
dvere nemôžu byť otvorené
zvnútra vozidla.

Odomknúť

Zamknúť

Tieto poistky je možné nastaviť
tak, aby bránili deťom otvoriť zad-
né dvere. Stlačte spínač na kaž-
dých zadných dverách dolu, aby
ste zamkli oboje zadné dvere.
75
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
Systémy automatického zamykania a odomykania dverí

Môžu byť nastavené alebo zrušené nasledujúce funkcie:

*1: Vozidlá s Multidrive
*2: Prvotné nastavenie

Funkcia Ovládanie

Funkcia zamknutia dverí 
s väzbou na zaradenú 
polohu*1

Presunutie radiacej páky z "P" zamkne všet-
ky dvere.

Funkcia odomknutia dve-
rí s väzbou na zaradenú 
polohu*1

Zaradenie radiacej páky do "P" odomkne 
všetky dvere.

Funkcia zamknutia dverí 
s väzbou na rýchlosť*2

Keď je rýchlosť vozidla približne 20 km/h ale-
bo vyššia, všetky dvere sa zamknú.

Funkcia odomknutia dve-
rí s väzbou na dvere vo-
diča*2

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastu-
povania a štartovania

Keď sú dvere vodiča otvorené v priebehu 
približne 45 sekúnd po otočení spínača 
motora do polohy "LOCK", všetky dvere sa 
odomknú.
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastu-
povania a štartovania

Keď sú dvere vodiča otvorené v priebehu 
približne 45 sekúnd po vypnutí spínača 
"ENGINE START STOP", všetky dvere sa 
odomknú.
6
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

1

P
red jazdou

VERSO
■ Nastavenie a zrušenie týchto funkcií

Vozidlá bez navigačného/multimediálneho systému

Pre prepnutie medzi nastavením a zrušením postupujte takto:

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia: Zatvorte všetky dvere a otočte spínač motora do polohy
"ON". (Vykonajte  v priebehu 10 sekúnd.)
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia: Zatvorte všetky dvere a prepnite spínač "ENGINE START
STOP" do režimu ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ. (Vykonajte

 v priebehu 10 sekúnd.)

Presuňte radiacu páku do "P"
alebo "N", stlačte a držte spínač
centrálneho zamykania na dve-
rách (  alebo ) cca 5 sekúnd
a potom ho uvoľnite.

Polohy radiacej páky a spínače
odpovedajúce požadovanej funk-
cii, ktorá má byť nastavená, sú
nasledujúce.

Pre zrušenie funkcie použite rov-
naký postup.

*:Vozidlá s Multidrive

KROK 1

KROK 2

KROK 2

KROK 2

Funkcia
Poloha 

radiacej páky

Poloha spínača 
centrálneho 

zamykania dverí

Funkcia zamknutia dverí s väzbou 
na zaradenú polohu*

"P"
Funkcia odomknutia dverí s väz-
bou na zaradenú polohu*
Funkcia zamknutia dverí s väzbou 
na rýchlosť

"N"
Funkcia odomknutia dverí s väz-
bou na dvere vodiča
77
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
Keď je nastavenie alebo zrušenie dokončené, všetky dvere sa zamknú
a potom odomknú.

Vozidlá s navigačným/multimediálnym systémom

S. 602

■Systém uvoľnenia zámkov dverí s detekciou nárazu

V prípade, že vozidlo dostane silný náraz, všetky dvere sa odomknú. V zá-
vislosti na sile nárazu alebo type nehody však systém nemusí fungovať.

■Používanie mechanického kľúča (vozidlá so systémom bezkľúčového
nastupovania a štartovania)

Dvere môžu byť tiež zamknuté a odomknuté pomocou mechanického kľúča. 
(S. 562)

■Ak je použitý zlý kľúč (vozidlá s alarmom)

Zámok sa voľne pretáča, aby izoloval vnútorný mechanizmus.

VÝSTRAHA

■Aby ste zabránili nehode

Počas jazdy s vozidlom dodržujte nasledujúce pokyny.
Ich nedodržanie môže viesť k otvoreniu dverí a vypadnutiu cestujúcich, ma-
júcemu za následok smrť alebo vážne zranenia.

●Vždy používajte bezpečnostné pásy.

●Uistite sa, že sú všetky dvere riadne zatvorené.

●Neťahajte v priebehu jazdy za vnútornú kľučku dverí.
Dvere sa môžu otvoriť a cestujúci môžu vypadnúť z vozidla, a to môže
viesť ku zraneniu alebo smrti.
Dávajte pozor hlavne pri predných dverách, pretože tieto dvere sa môžu
otvoriť aj keď sú vnútorné zamykacie tlačidlá dverí v zamknutej polohe.

●Zaistite detské poistky zadných dverí, ak sedia na zadných sedadlách deti. 
8
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P
red jazdou

VERSO
1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

Zadné dvere

Zadné dvere môžu byť zamknuté/odomknuté a otvorené nasledujúci-

mi postupmi.

■ Zamykanie a odomykanie zadných dverí

Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania (ak je vo vý-
bave)

S. 42

Bezdrôtové diaľkové ovládanie 

S. 64

Kľúč

S. 73

Spínač centrálneho zamykania dverí

S. 73

■ Otvorenie zadných dverí zvonka vozidla

Pri stlačení spínača otvárača
zadných dverí hore zdvihnite
zadné dvere.
79
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
Keď zatvárate zadné dvere

Stiahnite zadné dvere dolu po-
mocou držadla zadných dverí
a zatlačte na zadné dvere zvon-
ka, aby ste sa uistili, že sú zadné
dvere zatvorené.

■Osvetlenie batožinového priestoru

Osvetlenie batožinového priestoru sa rozsvieti, keď sú otvorené zadné dve-
re pri zapnutom spínači osvetlenia batožinového priestoru.

■Keď otvárač zadných dverí nefunguje alebo je vybitý akumulátor

S. 561

Zapnuté

Vypnuté
0
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

1

P
red jazdou

VERSO
81

VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy

●Počas jazdy majte zadné dvere zatvorené.
Ak sú zadné dvere ponechané otvorené, môžu počas jazdy naraziť do oko-
litých predmetov alebo batožiny môžu vypadnúť von a spôsobiť tak nehodu.
Okrem toho môžu do vozidla vnikať výfukové plyny a zapríčiniť tak smrť
alebo vážne ohrozenie zdravia. Pred jazdou sa uistite, že ste zadné dvere
zatvorili.

●Pred jazdou s vozidlom sa uistite, že ste zadné dvere úplne zatvorili. Ak
nie sú zadné dvere úplne zatvorené, mohli by sa počas jazdy neočakáva-
ne otvoriť a spôsobiť tak nehodu.

●Nikdy nenechávajte nikoho sedieť v batožinovom priestore. V prípade ná-
hleho zabrzdenia alebo nehody by sa tieto osoby mohli smrteľne alebo
vážne zraniť.

■Keď sú vo vozidle deti

Dodržujte nasledujúce pokyny. 
Ich nedodržanie môže viesť ku smrteľnému alebo k vážnemu zraneniu.

●Nedovoľte deťom hrať sa v batožinovom priestore.
Ak je dieťa nechtiac zamknuté v batožinovom priestore, mohlo by dôjsť
k jeho vyčerpaniu teplom alebo k iným zraneniam.

●Nedovoľte deťom otvárať alebo zatvárať zadné dvere.
Tým by mohlo dôjsť k nečakanému pohybu zadných dverí, alebo k privre-
tiu rúk, hlavy alebo krku dieťaťa zatvárajúcimi sa zadnými dverami.

■Ovládanie zadných dverí

Dodržujte nasledujúce pokyny. 
Ich nedodržaním môže dôjsť k privretiu časti tela s následkom smrteľných
alebo vážnych zranení.

●Odstráňte všetku ťažkú záťaž, ako je sneh a ľad, zo zadných dverí pred-
tým, ako ich otvoríte. Inak sa môže stať, že sa zadné dvere po ich otvorení
opäť náhle zatvoria.

●Keď otvárate alebo zatvárate zadné dvere, dôkladne skontrolujte, či je
okolitý priestor bezpečný.

●Ak sú v okolí nejaké osoby, uistite sa, že sú v bezpečí a oznámte im, že
otvárate alebo zatvárate zadné dvere.

●Keď otvárate alebo zatvárate zadné dvere pri veternom počasí, buďte
opatrní, pretože zadné dvere sa pri silnom vetre môžu prudko pohnúť.
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

VERSO
VÝSTRAHA

■Ovládanie zadných dverí

●Neťahajte za vzperu tlmiča zadných dverí pri zatváraní zadných dverí
a nevešajte nič na túto vzperu.
Tým môže dôjsť k zachyteniu rúk alebo k poškodeniu vzpery tlmiča zad-
ných dverí, a to môže viesť k nehode.

●Ak je na zadných dverách upevnený nosič bicyklov alebo podobný ťažký
predmet, dvere by sa mohli po otvorení opäť náhle zatvoriť, a to by mohlo
spôsobiť zranenie rúk, hlavy alebo krku osôb. Keď inštalujete súčasť prís-
lušenstva na zadné dvere, odporúčame použiť originálny diel Toyota.

●Zadné dvere sa môžu náhle zatvoriť, ak
nie sú úplne otvorené. Na naklonenom
povrchu je ťažšie zatvárať alebo otvá-
rať zadné dvere ako na rovnom po-
vrchu, takže dávajte pozor, aby sa
zadné dvere nečakane samé neotvorili
alebo nezavreli. Pred používaním bato-
žinového priestoru sa uistite, že sú zad-
né dvere úplne otvorené a zaistené.

●Keď zatvárate zadné dvere, dbajte na
zvýšenú opatrnosť, aby ste zabránili
privretiu prstov, atď.

●Keď zatvárate zadné dvere, zatlačte
zľahka na ich vonkajší povrch. Ak je pre
úplné zatvorenie zadných dverí použité
držadlo zadných dverí, môže to viesť
k zachyteniu prstov alebo rúk.
2
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1-2. Otváranie, zatváranie a zamykanie dverí

1

P
red jazdou

VERSO
UPOZORNENIE

■Vzpery tlmičov zadných dverí

Zadné dvere sú vybavené vzperami tlmičov, ktoré držia zadné dvere na
mieste.

Dodržujte nasledujúce pokyny.
Ich nedodržanie môže spôsobiť poškodenie vzpery tlmiča zadných dverí,
a to môže viesť k poruche.

●Nepripevňujte žiadne cudzie predmety,
napr. nálepky, plastové fólie alebo le-
piace pásky na tyč vzpery tlmiča.

●Nedotýkajte sa tyče vzpery tlmiča ruka-
vicou alebo inými textilnými predmetmi.

●Na zadné dvere nepripevňujte žiadne
iné príslušenstvo ako originálne diely
Toyota.

●Na vzperu tlmiča nepokladajte ruky ale-
bo na ňu nevyvíjajte bočný tlak.

Tyč vzpery tlmiča
83
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VERSO
1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)
Predné sedadlá

Aktívne opierky hlavy

Keď chrbát cestujúceho tlačí pro-
ti operadlu pri náraze do vozidla
zozadu, opierka hlavy sa posu-
nie mierne dopredu a hore, aby
pomohla zmierniť riziko porane-
nia krku alebo krčnej chrbtice
cestujúceho na sedadle.

Páčka nastavenia polohy
sedadla

Páčka nastavenia uhla ope-
radla

Páčka nastavenia výšky se-
dadla (ak je vo výbave)
4
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
■Aktívne opierky hlavy

Aj malé sily vyvinuté na operadlo môžu spôsobiť pohyb opierky hlavy. Zatla-
čením zaistenej opierky hlavy hore sa môže objaviť vnútorná konštrukcia
opierky hlavy. To neznamená poruchu.

VÝSTRAHA

■Nastavenie sedadiel

●Dajte pozor, aby ste sedadlom neudreli cestujúcich alebo nenarazili do ná-
kladu.

●Aby ste znížili riziko podkĺznutia pod bedrovým pásom pri nehode, nena-
kláňajte operadlo viac ako je to nutné. 
Ak je operadlo príliš naklonené, bedrový pás môže skĺznuť cez bedrá
a pôsobiť zádržnou silou priamo na brucho alebo sa môže dostať krk do
kontaktu s ramenným pásom, a to v prípade nehody zvyšuje riziko smrti
alebo vážneho zranenia. 
Nastavenie by nemalo byť vykonávané počas jazdy, pretože sa sedadlo
môže neočakávane pohnúť a spôsobiť tak vodičovi stratu kontroly nad vo-
zidlom.

●Po nastavení sedadla sa uistite, že je sedadlo vo svojej polohe zaistené.

Vnútorná
konštrukcia

Pri náraze 
zozadu
85
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VERSO
1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

Zadné sedadlá

: Ak je vo výbave

■ Nastavenie sedadiel druhého radu

Páčka nastavenia polohy
sedadla

Páčka nastavenia uhla ope-
radla
6
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
Posunutie sedadla druhého radu pre prístup na sedadlá tretieho
radu (vozidlá so sedadlami tretieho radu)

■ Nástup do vozidla

Pretiahnite vonkajší bezpečnost-
ný pás cez záves pásu.

Tým zabránite poškodeniu ramen-
ného pásu.

■ Nastavenie sedadiel tretieho radu (ak sú vo výbave)

Remeň nastavenia uhla ope-
radla

KROK 1
87
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

VERSO
Povytiahnite nástupnú páčku
a sklopte operadlo dolu. Sedadlo
sa posunie dopredu.

Posuňte sedadlo čo najviac do-
predu.

■ Výstup z vozidla

Pretiahnite vonkajší bezpečnost-
ný pás cez záves pásu.

Tým zabránite poškodeniu ramen-
ného pásu.

Povytiahnite nástupnú páčku
a sklopte operadlo dolu. Sedadlo
sa posunie dopredu.

Posuňte sedadlo čo najviac do-
predu.

Pred ovládaním nástupnej páčky
sa uistite, že na sedadle druhého
radu nikto nesedí.

■ Po nastúpení/vystúpení cestujúcich do/z vozidla

Zdvihnite operadlo a posuňte sedadlo dozadu, až sa zaistí.

Vytiahnite bezpečnostný pás zo závesu pásu.

KROK 2

KROK 1

KROK 2

KROK 1

KROK 2
8
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
Sklopenie sedadiel druhého radu (vozidlá so sedadlami druhého
radu)

■ Pred sklopením sedadiel druhého radu

Uložte stredný bezpečnostný pás sedadiel druhého radu.
(S. 98)

Pretiahnite vonkajšie bezpeč-
nostné pásy cez závesy pásov.

Tým zabránite poškodeniu ramen-
ného pásu.

Zatlačte opierku hlavy dolu do
najnižšej polohy.

Zdvihnite lakťovú opierku.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
89
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

VERSO
■ Sklopenie sedadiel druhého radu

Potiahnite páčku nastavenia uhla
operadla hore a sklopte operadlo
dolu.

■ Vrátenie sedadiel druhého radu

Zdvihnite operadlá hore, až sa zaistia.

Vytiahnite vonkajšie bezpečnostné pásy zo závesov pásov.

Zapnite stredný bezpečnostný pás sedadiel druhého radu.
(S. 98)

Sklopenie sedadiel tretieho radu (vozidlá so sedadlami tretieho
radu)

■ Pred sklopením sedadiel tretieho radu

Uložte pracky bezpečnostných
pásov, viď obrázok.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 1
0
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
Pretiahnite vonkajšie bezpeč-
nostné pásy cez závesy pásov.

Tým zabránite poškodeniu ramen-
ného pásu.

Zatlačte opierku hlavy dolu do
najnižšej polohy.

■ Sklopenie sedadiel tretieho radu

Zvnútra

Potiahnite remeň nastavenia uhla
operadla a sklopte operadlo dolu.

KROK 2

KROK 3
91
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

VERSO
Zvonka

Otvorte zadné dvere a potiahnite
uvoľňovací remeň pre sklopenie
sedadiel tretieho radu.

■ Vrátenie sedadiel tretieho radu

Zdvihnite operadlá hore, až sa zaistia.

Vytiahnite vonkajšie bezpečnostné pásy zo závesov pásov.

VÝSTRAHA

■Keď sklápate zadné operadlá dolu

Dodržujte nasledujúce pokyny. Ich nedodržanie môže viesť ku smrteľnému
alebo k vážnemu zraneniu.

●Nesklápajte operadlá dolu počas jazdy.

●Zastavte vozidlo na rovnom podklade, zabrzdite parkovaciu brzdu a radia-
cu páku zaraďte do "P" (Multidrive) alebo "1" (manuálna prevodovka).

●Nedovoľte nikomu sedieť počas jazdy na sklopenom operadle alebo v ba-
tožinovom priestore.

●Nedovoľte deťom vstup do batožinového priestoru.

KROK 1

KROK 2
2
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
VÝSTRAHA

■Nastavenie sedadiel

●Dajte pozor, aby ste si neprivreli ruky medzi kryt batožín a sedadlo.

●Aby ste znížili riziko podkĺznutia pod bedrovým pásom pri nehode, nena-
kláňajte operadlo viac ako je to nutné. Ak je operadlo príliš naklonené,
bedrový pás môže skĺznuť cez bedrá a pôsobiť zádržnou silou priamo na
brucho alebo sa môže dostať krk do kontaktu s ramenným pásom, a to
v prípade nehody zvyšuje riziko smrti alebo vážneho zranenia. Nastavenie
by nemalo byť vykonávané počas jazdy, pretože sa sedadlo môže neoča-
kávane pohnúť a spôsobiť tak vodičovi stratu kontroly nad vozidlom.

■Po vrátení operadiel do vzpriamenej polohy

Dodržujte nasledujúce pokyny. Ich nedodržanie môže viesť ku smrteľnému
alebo k vážnemu zraneniu.

●Uistite sa, že je operadlo bezpečne zaistené zatlačením na jeho hornú
časť dopredu a dozadu.

●Skontrolujte, či nie sú bezpečnostné pásy prekrútené alebo prichytené
v operadle.

UPOZORNENIE

■Uloženie bezpečnostných pásov

Bezpečnostné pásy a pracky musia byť uložené predtým, ako sklopíte zad-
né operadlá dolu.
93
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9

VERSO
1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

Opierky hlavy

Predné sedadlá

Výškové nastavenie

Hore

Vytiahnite opierku hlavy hore.

Dolu

Pri stlačenom uvoľňovacom
tlačidle zatlačte opierku hlavy
dolu.

Sedadlá druhého radu (ak sú vo výbave)

Výškové nastavenie

Hore

Vytiahnite opierku hlavy hore.

Dolu

Pri stlačenom uvoľňovacom
tlačidle zatlačte opierku hlavy
dolu.

Sedadlá tretieho radu (ak sú vo výbave)

Výškové nastavenie

Hore

Vytiahnite opierku hlavy hore.

Dolu

Pri stlačenom uvoľňovacom
tlačidle zatlačte opierku hlavy
dolu.

Uvoľňovacie 
tlačidlo

Uvoľňovacie 
tlačidlo

Uvoľňovacie 
tlačidlo
4
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
■Vybratie opierok hlavy

■Nastavenie výšky opierok hlavy

■Nastavenie opierky hlavy zadného sedadla (vozidlá so zadnými sedad-
lami)

Vždy pri použití opierky hlavy zdvihnite opierku o jednu úroveň zo zasunutej
polohy.

VÝSTRAHA

■Pokyny pre opierky hlavy

Dodržujte nasledujúce pokyny týkajúce sa opierok hlavy. Ich nedodržanie
môže viesť ku smrteľnému alebo k vážnemu zraneniu.

●Používajte opierky hlavy určené pre každé príslušné sedadlo.

●Vždy nastavte opierky hlavy do správnej polohy.

●Po nastavení opierok hlavy ich zatlačte smerom dolu a uistite sa, že sú vo
svojej polohe zaistené.

●Nejazdite s odstránenými opierkami hlavy.

Pri stlačení uvoľňovacieho tlačidla vytiah-
nite opierku hlavy hore.

Uistite sa, že opierky hlavy sú nastavené
tak, že stred opierky hlavy siaha čo naj-
bližšie k hornému okraju vašich uší.
95
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9

VERSO
1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

Bezpečnostné pásy

Uistite sa, že sú všetci cestujúci pred jazdou pripútaní bezpečnost-

nými pásmi.

■ Správne použitie bezpečnostných pásov

Upravte si ramenný pás tak,
aby prechádzal úplne cez
rameno, ale neprišiel do
kontaktu s krkom alebo sa
neskĺzol z ramena.

Umiestnite bedrový pás čo
najnižšie cez boky.

Nastavte polohu operadla.
Seďte vzpriamene a buďte
opretí o operadlo.

Nepretáčajte bezpečnostný
pás.

■ Zapnutie a rozopnutie bezpečnostného pásu

Zapnutie pásu

Zatlačte jazýček do pracky, až
budete počuť cvaknutie.
6

_WE_OM64574SK



1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
Rozopnutie pásu

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo.

■ Nastavenie výšky úchytu ramenného pásu (predné sedadlá)

Zatlačte úchyt ramenného
pásu dolu pri stlačení uvoľ-
ňovacieho tlačidla.

Zatlačte úchyt ramenného
pásu hore.

Pohybujte výškový úchyt sme-
rom hore a dolu podľa potreby,
až budete počuť cvaknutie.

Uvoľňovacie
tlačidlo
97
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

VERSO
Stredný bezpečnostný pás sedadiel druhého radu (ak je vo výbave)

Stredný bezpečnostný pás sedadiel druhého radu je 3bodový pás s 2
prackami. Pre riadnu činnosť musia byť obidve pracky bezpečnostné-
ho pásu správne umiestnené a bezpečne zapnuté.

Zapnutie pásu

Zatlačte každý z jazýčkov do pra-
ciek, až budete počuť cvaknutie.

■ Spôsob uvoľnenia

Stredný bezpečnostný pás sedadiel druhého radu môže byť úplne
uvoľnený iba vtedy, keď nie je vyžadovaný, napr. keď sklápate se-
dadlo druhého radu.

Rozopnutie pásu

Stlačte každé z uvoľňovacích tla-
čidiel.

KROK 1

Uvoľňovacie
tlačidlo

Uvoľňovacie
tlačidlo
8
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
Uložte jazýčky bezpečnostného
pásu do krytu umiestneného na
strope, viď obrázok.

■ Vytiahnutie pásu

Stlačte jazýček.

Vyberte jazýčky z krytu.

KROK 2
99
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

VERSO
Predpínače bezpečnostných pásov (predné sedadlá)

Predpínače pomáhajú bezpeč-
nostným pásom rýchlo zadržať
cestujúcich zatiahnutím pásu, keď
je vozidlo vystavené určitým ty-
pom silných čelných kolízií.

Predpínač sa nemusí aktivovať
v prípade slabších čelných nára-
zov, bočných nárazov alebo zad-
ných nárazov.

■Núdzovo blokovaný navíjač (ELR)

Navíjač zablokuje pás pri náhlom zastavení alebo náraze. Môže sa tiež za-
blokovať, keď sa nakloníte rýchlo dopredu. Pomalý pohyb umožní vytiahnu-
tie pásu, takže sa môžete voľne pohybovať.

■Použitie bezpečnostného pásu deťmi

Bezpečnostné pásy vo vašom vozidle sú určené hlavne pre osoby dospelé-
ho vzrastu.

●Pre pripútanie dieťaťa používajte príslušný detský zádržný systém, kým
nebude dieťa dostatočne veľké, aby mohlo použiť bezpečnostné pásy vo
vozidle. (S. 158)

●Keď je dieťa dostatočne veľké na to, aby mohlo riadne použiť bezpeč-
nostné pásy vo vozidle, postupujte podľa pokynov na S. 96, týkajúcich sa
použitia bezpečnostných pásov.

■Výmena pásu potom, ako bol aktivovaný predpínač

Pri viacnásobnej kolízii vozidla sa predpínače aktivujú pri prvej kolízii, ale
nebudú sa aktivovať pri druhej alebo nasledujúcich kolíziách.

■Predpisy pre bezpečnostné pásy

Ak existujú vo vašom štáte predpisy pre bezpečnostné pásy, kontaktujte čo
najskôr ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo
iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka ohľadom ich výmeny
či montáže.
00
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
101

VÝSTRAHA

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste znížili riziko zranenia v prípade náhle-
ho brzdenia, náhleho zatočenia alebo nehody.
Ich nedodržanie môže spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenie.

■Pripútanie bezpečnostnými pásmi

●Zaistite, aby boli všetci cestujúci pred jazdou pripútaní bezpečnostnými
pásmi.

●Vždy sa riadne pripútajte bezpečnostným pásom.

●Každý bezpečnostný pás by mal byť používaný iba jednou osobou. Nepo-
užívajte bezpečnostný pás pre viacero osôb súčasne, vrátane detí.

●Toyota odporúča, aby deti boli posadené na zadné sedadlo a vždy použí-
vali bezpečnostný pás a/alebo detský zádržný systém.

●Nenakláňajte operadlo viac, ako je nutné, aby ste dosiahli správnu polohu
sedenia. Bezpečnostný pás je najúčinnejší, keď cestujúci sedia vzpriame-
ní a riadne opretí o operadlo.

●Neumiestňujte ramenný pás pod vašu ruku.

●Vždy umiestnite bezpečnostný pás čo najnižšie a dotiahnite ho cez boky.

■Tehotné ženy

■Nemocné osoby

Poraďte sa s lekárom a pripútajte sa správne bezpečnostným pásom. 
(S. 96)

Poraďte sa s lekárom a pripútajte sa
správne bezpečnostným pásom. (S. 96)

Tehotné ženy by mali umiestniť bedrový
pás čo najnižšie cez boky rovnakým spô-
sobom, ako ostatní cestujúci. Vytiahnite
ramenný pás úplne nad rameno a umiest-
nite pás cez hrudník. Zabráňte tomu, aby
sa pás dotýkal zaoblenej časti brucha.

Ak nie je bezpečnostný pás riadne umiest-
nený, môže dôjsť pri náhlom zabrzdení
alebo kolízii ku smrti alebo vážnemu zra-
neniu nielen tehotnej ženy, ale aj plodu.
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1

1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

VERSO
VÝSTRAHA

■Keď sú vo vozidle deti

Nedovoľte deťom hrať sa s bezpečnostným pásom. Ak sa pás omotá okolo
krku dieťaťa, môže to viesť k duseniu alebo iným vážnym zraneniam, ktoré
môžu skončiť smrťou.
Ak k tomu dôjde a pracku nie je možné rozopnúť, mali by byť na prestrihnu-
tie pásu použité nožnice.

■Predpínače bezpečnostných pásov

Ak bol predpínač aktivovaný, rozsvieti sa výstražná kontrolka SRS. V tom prí-
pade bezpečnostný pás nemôže byť opäť použitý a musí byť vymenený
u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iné-
ho riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

■Nastaviteľný úchyt ramenného pásu

Vždy sa uistite, že ramenný pás je umiestnený cez stred vášho ramena. Pás
by mal viesť mimo váš krk, ale nemal by vám padať z ramena. Inak by sa
mohol znížiť stupeň ochrany pri nehode a mohlo by dôjsť ku smrteľným ale-
bo vážnym zraneniam v prípade náhleho zastavenia, náhleho zatočenia ale-
bo nehody. (S. 97)

■Poškodenie a opotrebovanie bezpečnostných pásov

●Nepoškoďte bezpečnostné pásy privretím pásu, jazýčka alebo pracky dve-
rami.

●Pravidelne kontrolujte systém bezpečnostných pásov. Kontrolujte natrhnu-
tie, predretie pásov a uvoľnenie súčastí. Nepoužívajte poškodený bezpeč-
nostný pás, kým nebude vymenený. Poškodený bezpečnostný pás nemôže
ochrániť cestujúcich pred smrťou alebo vážnym zranením.

●Zaistite, aby pás a jazýček boli zaistené a aby pás nebol prekrútený.
Ak nefunguje bezpečnostný pás správne, ihneď kontaktujte ktoréhokoľvek
autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifiko-
vaného a vybaveného odborníka.

●Vymeňte jednotku bezpečnostných pásov, vrátane skrutiek, ak malo vozidlo
vážnu nehodu, a to aj vtedy, ak nie je poškodenie viditeľné.
02
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
VÝSTRAHA

■Poškodenie a opotrebovanie bezpečnostných pásov

●Nepokúšajte sa inštalovať, vyberať, rozoberať alebo likvidovať bezpečnost-
né pásy. Všetky nutné opravy nechajte vykonať ktorýmkoľvek autorizova-
ným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným
a vybaveným odborníkom. Nepatričná manipulácia s predpínačmi môže
brániť ich správnej funkcii, a to môže viesť ku smrti alebo vážnym zrane-
niam.

■Keď používate stredný bezpečnostný pás druhého radu sedadiel

Nepoužívajte stredný bezpečnostný pás
druhého radu sedadiel, ak je niektorá
pracka nezapnutá. Zapnutie iba jednej
z praciek môže mať v prípade nehody
alebo prudkého brzdenia za následok
smrteľné alebo vážne zranenie.
103
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1

VERSO
1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

Volant

VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy

Nenastavujte volant počas jazdy.
To by mohlo spôsobiť chybné ovládanie vozidla vodičom a nehodu s násled-
kom smrteľných alebo vážnych zranení.

■Po nastavení volantu

Uistite sa, že je volant bezpečne zaistený. 
Inak by sa volant mohol náhle pohnúť, eventuálne spôsobiť nehodu, a to by
mohlo viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.

Volant môže byť nastavený do pohodlnej polohy.

Uchopte volant a stlačte páč-
ku smerom dolu.

Nastavte volant vodorovným
a zvislým pohybom do ideál-
nej polohy.

Po nastavení potiahnite páčku
hore, aby ste volant zaistili.

KROK 1

KROK 2
04
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1

P
red jazdou

VERSO
1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

Antireflexné vnútorné spätné zrkadlo

Nastavenie výšky spätného zrkadla (vozidlá so samostmievacím
vnútorným spätným zrkadlom)

Nastavte výšku spätného zrkadla
jeho posunutím hore a dolu.

Poloha spätného zrkadla môže byť nastavená tak, aby poskytla

dostatočný výhľad dozadu v súlade s polohou sedenia vodiča.
105
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

VERSO
Antireflexná funkcia

Manuálne antireflexné vnútorné spätné zrkadlo

Odrazené svetlo od svetlometov za vami idúcich vozidiel môže byť
znížené pomocou ovládania páčky.

Normálna poloha

Antireflexná poloha
06

_WE_OM64574SK



1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
Samostmievacie vnútorné spätné zrkadlo

Ako odozva na úroveň jasu svetlometov za vami idúcich vozidiel je
odrazené svetlo automaticky redukované.

Prepínanie režimu samostmieva-
cej funkcie
ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

Keď je samostmievacia funkcia
v režime ZAPNUTÉ, indikátor
svieti.

Táto funkcia sa nastaví do režimu
ZAPNUTÉ vždy, keď je zapnutý
spínač "ENGINE START STOP"
do režimu ZAPAĽOVANIE ZAP-
NUTÉ.
Stlačením tlačidla sa funkcia
prepne do režimu VYPNUTÉ. (In-
dikátor tiež zhasne.)

■Aby ste zabránili zlyhaniu senzora (vozidlá so samostmievacím vnútor-
ným spätným zrkadlom)

Aby ste zaistili, že senzory budú riadne
fungovať, nedotýkajte sa ich, ani ich ne-
zakrývajte.
107
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

VERSO
VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy

Nenastavujte polohu zrkadla počas jazdy.
To by mohlo viesť k chybnému ovládaniu vozidla a spôsobiť nehodu s ná-
sledkom smrteľných alebo vážnych zranení.
08
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P
red jazdou

VERSO
1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

Vonkajšie spätné zrkadlá

Sklopenie zrkadiel

Manuálna činnosť

Zrkadlá sklopte zatlačením sme-
rom dozadu.

Uhol zrkadiel môže byť nastavený použitím spínača.

Zvoľte nastavované zrkadlo.

Ľavé

Pravé

Nastavte zrkadlo.

Hore

Doprava

Doľava

Dolu

KROK 1

KROK 2
109
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1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

VERSO
Elektrické ovládanie (ak je vo výbave)

Pre sklopenie zrkadiel stlačte ten-
to spínač.

Pre ich vyklopenie späť do pôvod-
nej polohy stlačte spínač znova.

■Vonkajšie spätné zrkadlá môžu byť ovládané, keď

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač motora je v polohe "ACC" alebo "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač "ENGINE START STOP" je v režime PRÍSLUŠENSTVO alebo
ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

■Keď sú zrkadlá zahmlené

Vonkajšie spätné zrkadlá môžu byť vyčistené použitím odhmlievania zrka-
diel. Zapnite odhmlievanie zadného okna, aby ste zapli odhmlievanie von-
kajších spätných zrkadiel. (S. 319)
10

_WE_OM64574SK



1-3. Nastaviteľné komponenty (sedadlá, zrkadlá, volant)

1

P
red jazdou

VERSO
VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy

Dodržujte nasledujúce pokyny.
Ich nedodržanie môže zapríčiniť stratu kontroly nad vozidlom a spôsobiť ne-
hodu, majúcu za následok smrteľné alebo vážne zranenia.

●Nenastavujte zrkadlá počas jazdy.

●Nejazdite so sklopenými zrkadlami.

●Obidve zrkadlá, ako na strane vodiča, tak spolujazdca, musia byť pred jaz-
dou vyklopené a riadne nastavené.

■Keď sa zrkadlo pohybuje

Aby ste zabránili zraneniu a poruche zrkadla, dajte pozor, aby pohybom zr-
kadla nedošlo k zachyteniu vašej ruky.

■Keď je v činnosti odhmlievanie zrkadiel

Nedotýkajte sa povrchu spätných zrkadiel, pretože ten môže byť veľmi horú-
ci a môžete sa popáliť.

■Keď zrkadlo zablokuje námraza

Neovládajte zrkadlá ani neoškrabujte ich povrch. Pre uvoľnenie zrkadiel po-
užite rozmrazovací sprej.
111
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1

VERSO
1-4. Otváranie a zatváranie okien a clony panoramatickej strechy
Elektricky ovládané okná

Spínač blokovania okien

Pre zablokovanie spínačov okien
spolucestujúcich stlačte tento spí-
nač.

Tento spínač použite, aby ste za-
bránili deťom otvárať alebo zatvá-
rať okná spolucestujúcich.

Elektricky ovládané okná môžu byť otvorené a zatvorené použitím

nasledujúcich spínačov.

Jednodotykové 
zatváranie*1, 2

Zatváranie

Jednodotykové 
otváranie*1, 2

Otváranie

*1: Pre zastavenie okna v medzi-
polohe ovládajte spínač v opač-
nom smere.

*2: Ak je vo výbave u zadných
okien
12
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1-4. Otváranie a zatváranie okien a clony panoramatickej strechy

1

P
red jazdou

VERSO
■Elektricky ovládané okná je možné ovládať, keď

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač motora je v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač "ENGINE START STOP" je v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

■Ovládanie elektricky ovládaných okien po vypnutí motora

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Elektricky ovládané okná môžu byť ovládané ešte približne 45 sekúnd po-
tom, ako je spínač motora otočený do polohy "ACC" alebo "LOCK". Ne-
môžu však byť ovládané, akonáhle sa otvoria niektoré predné dvere.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Elektricky ovládané okná môžu byť ovládané ešte približne 45 sekúnd po-
tom, ako je spínač "ENGINE START STOP" prepnutý do režimu PRÍSLU-
ŠENSTVO alebo vypnutý. Nemôžu však byť ovládané, akonáhle sa
otvoria niektoré predné dvere.

■Funkcia ochrany pred zovretím

Ak sa medzi okno a jeho rám zachytí nejaký predmet, pohyb okna sa zastaví
a okno sa pootvorí.

■Keď sa elektricky ovládané okno nezatvára normálne

Ak funkcia ochrany pred zovretím nefunguje normálne a okno nie je možné
zatvoriť, vykonajte nasledujúce činnosti použitím spínačov elektricky ovláda-
ných okien na príslušných dverách.

●Po zastavení vozidla môže byť okno zatvorené podržaním spínača elek-
tricky ovládaného okna v polohe jednodotykového zatvorenia, keď je spí-
nač motora otočený do polohy "ON" (vozidlá bez systému bezkľúčového
nastupovania a štartovania) alebo je spínač "ENGINE START STOP"
prepnutý do režimu ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ (vozidlá so systémom
bezkľúčového nastupovania a štartovania).
113
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1

1-4. Otváranie a zatváranie okien a clony panoramatickej strechy

VERSO
●Ak stále nie je možné okno zatvoriť ani vykonaním hore uvedenej činnos-
ti, inicializujte funkciu vykonaním nasledujúceho postupu.

Držte spínač elektricky ovládaného okna v polohe jednodotykového
zatvárania. Držte stále spínač ďalších 6 sekúnd potom, ako sa okno
zatvorí.

Držte spínač elektricky ovládaného okna v polohe jednodotykového
otvárania. Držte stále spínač ďalšie 2 sekundy potom, ako sa okno
úplne otvorí.

Držte spínač elektricky ovládaného okna v polohe jednodotykového
zatvárania ešte raz. Držte stále spínač ďalšie 2 sekundy potom, ako
sa okno zatvorí.

Ak spínač uvoľníte, keď sa okno pohybuje, začnete znova od začiatku. Ak
sa okno zatvorí, ale potom sa znova mierne pootvorí aj po správnom vyko-
naní hore uvedeného postupu, nechajte vozidlo skontrolovať ktorýmkoľvek
autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifi-
kovaným a vybaveným odborníkom.

KROK 1

KROK 2

KROK 3
14
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1-4. Otváranie a zatváranie okien a clony panoramatickej strechy

1

P
red jazdou

VERSO
VÝSTRAHA

■Keď zatvárate okná

Dodržujte nasledujúce pokyny. 
Ich nedodržanie môže viesť ku smrteľnému alebo k vážnemu zraneniu.

●Vodič je zodpovedný za akékoľvek ovládanie elektricky ovládaných okien,
vrátane ovládania okien spolucestujúcich. Aby ste zabránili neúmyselnému
ovládaniu, obzvlášť u detí, nedovoľte deťom ovládať elektricky ovládané
okná. Deti a ostatní cestujúci môžu byť časťami tela zachytení v elektricky
ovládaných oknách. Keď idete s deťmi, odporúčame vám použiť spínač
blokovania okien. (S. 112)

●Pri ovládaní okien dbajte na to, aby žiadni cestujúci nemali žiadnu časť
tela na takých miestach, kde by mohli byť zachytení oknom.

●Keď opúšťate vozidlo, otočte spínač motora do polohy "LOCK" (vozidlá bez
systému bezkľúčového nastupovania a štartovania) alebo spínač "ENGINE
START STOP" vypnite (vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania
a štartovania), majte kľúč pri sebe a opustite vozidlo spolu s dieťaťom.
Môže dôjsť k neúmyselnému ovládaniu, z dôvodu neposlušnosti atď., ktoré
by mohlo viesť k nehode.

■Funkcia ochrany pred zovretím

●Nikdy nepoužívajte akúkoľvek časť vášho tela, aby ste úmyselne aktivova-
li funkciu ochrany pred zovretím.

●Funkcia ochrany pred zovretím nemusí fungovať, keď sa niečo zachytí
tesne pred úplným dovretím okna.
115
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1

VERSO
1-4. Otváranie a zatváranie okien a clony panoramatickej strechy

Clona panoramatickej strechy

: Ak je vo výbave

■Clonu panoramatickej strechy je možné ovládať, keď

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač motora je v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač "ENGINE START STOP" je v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

■Funkcia ochrany pred zovretím

Ak je medzi clonou panoramatickej strechy a rámom detekovaný nejaký pred-
met, pohyb sa zastaví a clona panoramatickej strechy sa mierne pootvorí.

■Ak clonu panoramatickej strechy nie je možné automaticky zatvoriť

Držte spínač stlačený.

Clona panoramatickej strechy môže byť otvorená alebo zatvorená

pomocou spínača ovládania clony panoramatickej strechy.

Otvoriť

Pre zastavenie v medzipolohe
stlačte zľahka spínač.

Zatvoriť

Pre zastavenie v medzipolohe
stlačte zľahka spínač.
16
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1-4. Otváranie a zatváranie okien a clony panoramatickej strechy

1

P
red jazdou

VERSO
VÝSTRAHA

■Keď zatvárate clonu panoramatickej strechy

Dodržujte nasledujúce pokyny. 
Ich nedodržanie môže viesť ku smrteľnému alebo k vážnemu zraneniu.

●Pri ovládaní dbajte na to, aby žiadni cestujúci nemali žiadnu časť tela na ta-
kých miestach, kde by mohli byť zachytení clonou panoramatickej strechy.

●Nedovoľte deťom ovládať clonu panoramatickej strechy. 
Privretie niekoho clonou panoramatickej strechy môže spôsobiť smrteľné
alebo vážne zranenia. Vodič je zodpovedný za poučenie detí o tom, že ne-
majú ovládať clonu panoramatickej strechy.

■Funkcia ochrany pred zovretím

●Nikdy neskúšajte zovrieť akúkoľvek časť vášho tela, aby ste úmyselne ak-
tivovali funkciu ochrany pred zovretím.

●Funkcia ochrany pred zovretím nemusí fungovať, keď sa niečo zachytí tes-
ne pred úplným dovretím clony panoramatickej strechy.

■Aby ste sa nepopálili alebo nezranili

Dodržujte nasledujúce pokyny.

●Napriek tomu, že funguje funkcia ochrany pred zovretím, zaistite, aby ruky
a tváre cestujúcich neboli pri zatváraní clony panoramatickej strechy privre-
té. Môže sa tiež stať, že funkcia ochrany pred zovretím nebude reagovať
tesne pred zovretím. Dajte preto pozor, aby ste si v streche neprivreli prsty,
atď.

●Otváranie alebo zatváranie clony panoramatickej strechy môže byť zasta-
vené stlačením spínača.

●Ak sa clona panoramatickej strechy nezatvorí (napr. z dôvodu poruchy
funkcie ochrany pred zovretím), clona môže byť zatvorená stlačením a po-
držaním spínača.
117
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1

1-4. Otváranie a zatváranie okien a clony panoramatickej strechy

VERSO
VÝSTRAHA

■Aby ste sa nepopálili alebo nezranili

●Funkcia ochrany pred zovretím môže byť v činnosti vtedy, keď dôjde k za-
ťaženiu alebo nárazu vplyvom okolitých alebo jazdných podmienok, po-
dobne ako keď sa v clone panoramatickej strechy zachytí cudzí predmet.

●Ak je vozidlo ponechané dlhšiu dobu na priamom slnku, vnútorná strana
strechy bude horúca. Nedotýkajte sa častí vo vnútri medzery medzi spod-
nou stranou strechy a clonou strechy, aby ste sa nepopálili.

●Nedotýkajte sa hrubých alebo ostrých častí spodnej strany strechy, aby ste
sa nezranili.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Neovládajte clonu panoramatickej strechy, keď nebeží motor.

■Aby ste zaistili normálnu činnosť clony panoramatickej strechy

Dodržujte nasledujúce pokyny:

●Nezaťažujte nadmerne motor alebo ostatné súčasti.

●Nedávajte žiadne predmety tam, kde môžu brániť vyťahovaniu a sťahovaniu.

●Nepripevňujte žiadne predmety na clonu panoramatickej strechy.

●Udržujte priestor vyťahovania clony prázdny a bez prekážok.

●Neovládajte clonu panoramatickej strechy neprerušovane po dlhú dobu.
18
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VERSO
1-5. Tankovanie
1

P
red jazdou
Otváranie uzáveru palivovej nádrže

Pre otvorenie uzáveru palivovej nádrže vykonajte nasledujúce kroky.

■ Pred tankovaním vozidla

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia

● Vypnite spínač motora a zaistite, aby všetky dvere a okná
boli zatvorené.

● Overte typ paliva. (S. 121)

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia

● Vypnite spínač "ENGINE START STOP" a zaistite, aby
všetky dvere a okná boli zatvorené.

● Overte typ paliva. (S. 121)

■ Otváranie uzáveru palivovej nádrže

Povytiahnite otvárač dvierok
palivovej nádrže.

KROK 1
119
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1

1-5. Tankovanie

VERSO
Pomalým otáčaním uzáver pa-
livovej nádrže otvorte.

Zaveste uzáver palivovej nádr-
že na zadnú stranu dvierok pa-
livovej nádrže.

KROK 2

KROK 3
20
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1-5. Tankovanie

1

P
red jazdou

VERSO
Zatváranie uzáveru palivovej nádrže

Keď nasadzujete uzáver palivo-
vej nádrže, otáčajte ho, až bude-
te počuť cvaknutie.

Uzáver sa mierne pootočí opač-
ným smerom, keď ho uvoľníte.

■Typy paliva

Benzínový motor

Oblasť EU:
Bezolovnatý benzín, odpovedajúci Európskej norme EN228, oktánové
číslo 95 alebo vyššie

Mimo oblasť EU:
Bezolovnatý benzín, oktánové číslo 95 alebo vyššie

Naftový motor

Motorová nafta zodpovedajúca Európskej norme EN590 je nafta s veľmi
nízkym obsahom síry (max. 10 mg/kg).

■Použitie zmesi etanolu a benzínu v benzínovom motore

Toyota umožňuje použitie zmesi etanolu a benzínu, ak je obsah etanolu do
10 %. Uistite sa, že zmes etanolu a benzínu, ktorá má byť použitá, má vyš-
šie uvedené oktánové číslo.
121
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1

1-5. Tankovanie

VERSO
VÝSTRAHA

■Tankovanie vozidla

Pri tankovaní vozidla dodržujte nasledujúce pokyny. 
Ich nedodržanie môže viesť ku smrteľnému alebo k vážnemu zraneniu.

●Po vystúpení z vozidla a pred otvorením dvierok palivovej nádrže sa do-
tknite akéhokoľvek nenalakovaného kovového povrchu, aby sa vybila sta-
tická elektrina. Je dôležité vybiť statickú elektrinu pred dopĺňaním paliva,
pretože iskry, vzniknuté zo statickej elektriny by mohli spôsobiť zapálenie
výparov paliva.

●Vždy uchopte uzáver palivovej nádrže za držadlo a pomalým otáčaním ho
otvorte. 
Keď povoľujete uzáver palivovej nádrže, môžete počuť zasyčanie. Pred
úplným vybratím uzáveru počkajte, až tento zvuk nebude počuť.
V horúcom počasí môže palivo pod tlakom vystrieknuť von z plniaceho
hrdla a spôsobiť zranenie.

●Nedovoľte nikomu, kto nevykonal vybitie statickej elektriny z tela, aby sa
priblížil k otvorenej palivovej nádrži.

●Nevdychujte odparené palivo.
Palivo obsahuje látky, ktoré sú škodlivé, ak sú vdychované.

●Pri tankovaní vozidla nefajčite.
To by mohlo spôsobiť vznietenie paliva a zapríčiniť požiar.

●Nevracajte sa do vozidla alebo sa nedotýkajte osoby alebo predmetu, kto-
rý je staticky nabitý.
To môže spôsobiť nahromadenie elektriny, ktoré môže mať za následok
nebezpečné vznietenie.
22
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1-5. Tankovanie

1

P
red jazdou

VERSO
VÝSTRAHA

■Keď tankujete

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili preplneniu palivovej nádrže:

●Bezpečne vložte hubicu do hrdla palivovej nádrže

●Zastavte tankovanie potom, ako hubica automaticky zastaví dodávku paliva

●Neprepĺňajte palivovú nádrž

■Keď vymieňate uzáver palivovej nádrže

Nepoužívajte iný ako originálny uzáver palivovej nádrže Toyota určený pre
vaše vozidlo. Inak to môže spôsobiť požiar alebo inú nehodu, ktorá môže
viesť ku smrteľnému alebo vážnemu zraneniu.

UPOZORNENIE

■Tankovanie

Počas tankovania nerozlejte palivo.
Tým by mohlo dôjsť k poškodeniu vozidla, napríklad nesprávnu činnosť sys-
témov riadenia emisií, poškodenie súčastí palivového systému alebo lakova-
ného povrchu vozidla.
123
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1

VERSO
1-6. Zabezpečovací systém
Systém imobilizéra motora

Kľúče od vozidla majú vstavané čipy transpondéra, ktoré zabraňujú

naštartovaniu motora, ak kľúč nebol dopredu registrovaný v palub-

nom počítači vozidla. 

Nikdy nenechávajte kľúče vo vnútri vozidla, keď vozidlo opúšťate.

Tento systém je určený na to, aby pomohol zabrániť krádeži vozidla,

ale nezaručuje absolútnu bezpečnosť proti všetkým krádežiam vo-

zidla.

Vozidlá s manuálnym systémom klimatizácie

Vozidlá bez systému bezkľú-
čového nastupovania a štarto-
vania: Po vybratí kľúča zo
spínača motora začne blikať
indikátor, aby signalizoval, že
je systém v činnosti.

Indikátor prestane blikať po-
tom, ako je registrovaný kľúč
zasunutý do spínača motora,
aby signalizoval, že je systém
zrušený.

Vozidlá so systémom bezkľú-
čového nastupovania a štarto-
vania: Po vypnutí spínača
"ENGINE START STOP" zač-
ne blikať indikátor, aby signali-
zoval, že je systém v činnosti.

Indikátor prestane blikať po-
tom, ako je spínač "ENGINE
START STOP" prepnutý do re-
žimu PRÍSLUŠENSTVO alebo
ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ,
aby signalizoval, že je systém
zrušený.
24
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1-6. Zabezpečovací systém

1

P
red jazdou

VERSO
Vozidlá s automatickým systémom klimatizácie

Vozidlá bez systému bezkľú-
čového nastupovania a štarto-
vania: Po vybratí kľúča zo
spínača motora začne blikať
indikátor, aby signalizoval, že
je systém v činnosti.

Indikátor prestane blikať po-
tom, ako je registrovaný kľúč
zasunutý do spínača motora,
aby signalizoval, že je systém
zrušený.

Vozidlá so systémom bezkľú-
čového nastupovania a štarto-
vania: Po vypnutí spínača
"ENGINE START STOP" zač-
ne blikať indikátor, aby signali-
zoval, že je systém v činnosti.

Indikátor prestane blikať po-
tom, ako je spínač "ENGINE
START STOP" prepnutý do re-
žimu PRÍSLUŠENSTVO alebo
ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ,
aby signalizoval, že je systém
zrušený.
125
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1-6. Zabezpečovací systém

VERSO
■Údržba systému

Toto vozidlo má bezúdržbový typ systému imobilizéra motora.

■Podmienky, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie systému

●Ak je hlava kľúča v kontakte s kovovým predmetom.

●Ak je kľúč v tesnej blízkosti alebo sa dotýka kľúča od zabezpečovacieho
systému (kľúč so vstavaným čipom transpondéra) iného vozidla.
26
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1-6. Zabezpečovací systém

1

P
red jazdou

VERSO
■Certifikácia imobilizéra motora (vozidlá so systémom bezkľúčového
nastupovania a štartovania)

Toyota Motor Corporation, týmto prehlasuje, že tento výrobok
TMIMB-2 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími prís-
lušnými predpismi smernice 1999/5/ES.
127
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1-6. Zabezpečovací systém

VERSO
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1-6. Zabezpečovací systém

1

P
red jazdou

VERSO
129

_WE_OM64574SK



1

1-6. Zabezpečovací systém

VERSO
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1-6. Zabezpečovací systém

1

P
red jazdou

VERSO
■Certifikácia imobilizéra motora (vozidlá bez systému bezkľúčového na-
stupovania a štartovania)

"DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) (Prehlásenie o zhode) je dostupné
na nasledujúcej adrese:

http://www.tokai-rika.co.jp/pc/
131
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1-6. Zabezpečovací systém
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UPOZORNENIE

■Zaistenie správnej funkcie systému

Neupravujte ani neodstraňujte systém. Ak je systém upravovaný alebo od-
stránený, riadna funkcia systému nemôže byť zaručená.
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Systém dvojitého zamykania

Nastavenie systému dvojitého zamykania

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Otočte spínač motora do polohy "LOCK", nechajte vystúpiť všetkých
cestujúcich z vozidla a zaistite, aby boli všetky dvere zatvorené.

Použitie bezdrôtového diaľkového ovládania:
V priebehu 5 sekúnd stlačte dvakrát tlačidlo .

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Vypnite spínač "ENGINE START STOP", nechajte vystúpiť všetkých
cestujúcich z vozidla a zaistite, aby boli všetky dvere zatvorené.

Použitie systému bezkľúčového nastupovania a štartovania:
V priebehu 5 sekúnd sa dvakrát dotknite oblasti senzora na von-
kajšej kľučke dverí.
Použitie bezdrôtového diaľkového ovládania:
V priebehu 5 sekúnd stlačte dvakrát tlačidlo .

: Ak je vo výbave

Neoprávnenému prístupu do vozidla je zabránené vyradením funkcie

odomykania dverí ako zvnútra, tak zvonka vozidla.

Vozidlá vybavené týmto systé-
mom majú na skle okien obi-
dvoch predných dverí štítky.
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Zrušenie systému dvojitého zamykania

Použitie systému bezkľúčového nastupovania a štartovania (ak je vo
výbave):
Uchopte vonkajšiu kľučku dverí na strane vodiča.

Použitie bezdrôtového diaľkového ovládania: 
Stlačte tlačidlo .

VÝSTRAHA

■Výstraha pre použitie systému dvojitého zamykania

Nikdy neaktivujte systém dvojitého zamykania, ak sú vo vozidle osoby, pre-
tože žiadne dvere nie je možné otvoriť zvnútra vozidla.
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Alarm

: Ak je vo výbave

Ak je detekované násilné vniknutie, systém spustí alarm a blikajú

svetlá.

■ Spustenie alarmu

Alarm je spustený v nasledujúcich situáciách, keď je alarm na-
stavený.

● Zamknuté dvere sú odomknuté alebo otvorené akýmkoľvek
iným spôsobom, ako funkciou nastupovania (vozidlá so systé-
mom bezkľúčového nastupovania a štartovania) alebo bez-
drôtovým diaľkovým ovládaním. (Dvere sa opäť automaticky
zamknú.)

● Kapota je otvorená.

● Vozidlá so senzorom vniknutia: Senzor vniknutia detekuje po-
hyb vo vnútri vozidla. (Narušiteľ sa dostane do vozidla.)

● Vozidlá so senzorom rozbitia skla: Okno zadných dverí je vy-
stavené úderom alebo rozbité.

● Akumulátor je odpojený a pripojený.
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■ Nastavenie systému alarmu

Vozidlá s manuálnym systémom klimatizácie

Zatvorte dvere a kapotu a za-
mknite všetky dvere funkciou
nastupovania (vozidlá so sys-
témom bezkľúčového nastu-
povania a štartovania) alebo
bezdrôtovým diaľkovým ovlá-
daním. Systém sa automatic-
ky nastaví po 30 sekundách.

Keď je systém nastavený, indi-
kátor prestane svietiť a začne
blikať.

Vozidlá s automatickým systémom klimatizácie

Zatvorte dvere a kapotu a za-
mknite všetky dvere funkciou
nastupovania (vozidlá so sys-
témom bezkľúčového nastu-
povania a štartovania) alebo
bezdrôtovým diaľkovým ovlá-
daním. Systém sa automatic-
ky nastaví po 30 sekundách.

Keď je systém nastavený, indi-
kátor prestane svietiť a začne
blikať.
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Senzor vniknutia (ak je vo výbave)

Senzor vniknutia detekuje narušiteľa alebo pohyb vo vozidle.

Senzor vniknutia môže byť zrušený pomocou spínača zrušenia.

Tento systém je určený na to, aby odstrašil zlodeja a zabránil krádeži,
ale nezaručuje absolútnu bezpečnosť proti všetkým vniknutiam.

■ Zrušenie senzora vniknutia

Vozidlá bez systému bezkľúčo-
vého nastupovania a štartovania:
Otočte spínač motora do polohy
"LOCK" a stlačte spínač zruše-
nia senzora vniknutia.

Vozidlá so systémom bezkľúčo-
vého nastupovania a štartovania:
Vypnite spínač "ENGINE START
STOP" a stlačte spínač zrušenia
senzora vniknutia.

Opätovným stlačením spínača
bude senzor vniknutia opätovne
povolený.

Aby ste zrušili senzor vniknutia, vykonajte nutný postup vždy, keď
bude požadované zrušenie tohto senzora.

■ Deaktivácia alebo zastavenie alarmu

Pre deaktiváciu alebo zastavenie alarmu vykonajte jednu z na-
sledujúcich činností.

● Odomknite dvere použitím funkcie nastupovania (vozidlá so
systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania) alebo
bezdrôtovým diaľkovým ovládaním.

● Naštartujte motor. (Alarm bude deaktivovaný alebo zastavený
po niekoľkých sekundách.)
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■Údržba systému

Toto vozidlo má bezúdržbový typ systému alarmu.

■Kontrola pred zamknutím vozidla

Aby ste zabránili neočakávanému spusteniu alarmu a krádeži vozidla, skon-
trolujte nasledujúce.

●Vo vozidle nikto nie je.

●Okná sú zatvorené predtým, ako je nastavený alarm.

●Žiadne cenné alebo osobné predmety nie sú ponechané vo vozidle.

■Spustenie alarmu

Alarm sa môže spustiť v nasledujúcich situáciách. (Zastavením alarmu sa
deaktivuje systém alarmu.)

●Dvere sú odomknuté mechanickým kľú-
čom.

●Osoba vo vnútri vozidla otvorí dvere
alebo kapotu.

●Akumulátor vozidla je dobíjaný alebo
vymieňaný pri zamknutom vozidle.
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■Keď je odpojený akumulátor

Uistite sa, že je zrušený systém alarmu.
Ak je akumulátor odpojený pred zrušením alarmu, môže sa systém pri opä-
tovnom pripojení akumulátora spustiť.

■Zamknutie dverí pri alarme

●Keď je alarm v činnosti, dvere sa automaticky zamknú, aby sa zamedzilo
vniknutiu.

●Nenechávajte kľúč vo vnútri vozidla, keď je alarm v činnosti, a dbajte na
to, aby kľúč nebol vo vnútri vozidla, keď dobíjate alebo vymieňate aku-
mulátor.

■Zrušenie a automatické opätovné povolenie senzora vniknutia

●Alarm bude stále nastavený, aj keď je senzor vniknutia zrušený.

●Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania: Potom
ako bol senzor vniknutia zrušený, otočením spínača motora do polohy
"ON" alebo odomknutím dverí bezdrôtovým diaľkovým ovládaním bude
senzor vniknutia opätovne povolený.

●Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania: Potom
ako bol senzor vniknutia zrušený, stlačením spínača "ENGINE START
STOP" alebo odomknutím dverí pomocou systému bezkľúčového nastu-
povania a štartovania alebo bezdrôtového diaľkového ovládania bude
opätovne zapnutý senzor vniknutia.

●Keď je opätovne nastavený alarm, senzor vniknutia sa nastaví tiež.

■Pokyny pre senzor vniknutia

Senzor môže spustiť alarm v nasledujúcich situáciách.

●Vo vozidle sú osoby alebo zvieratá.
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●Vo vozidle sú pohyblivé predmety, napr. závesné príslušenstvo alebo
odevy zavesené na háčikoch na odevy.

●Je otvorené okno.

●Vozidlo je vo vnútri automatickej alebo vysokotlakovej umývačky vozidiel.

●Vozidlo je vystavené nárazom, ako sú krupobitie, údery blesku alebo iné
druhy opakovaných nárazov alebo vibrácií.

●Vo vozidle sú pohyblivé predmety, napr.
závesné príslušenstvo alebo odevy za-
vesené na háčikoch na odevy.

●Vozidlo je zaparkované na mieste, kde
sa vyskytujú extrémne vibrácie alebo
hluk, ako napr. v parkovacej garáži.

●Z vozidla je odstraňovaný ľad alebo
sneh, a to spôsobí, že vozidlo je vysta-
vené opakovaným nárazom alebo vib-
ráciám.
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■Certifikácia

Senzor montovaný do vozidiel predávaných inde ako v Spojenom kráľov-
stve a Írsku nie je schválený do prevádzky v Spojenom kráľovstve.

Najnovšie "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) (Prehlásenie o zho-
de) je dostupné na adrese:
Adresa DoC: FUJITSU TEN LIMITED

2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 652-8510, Japan
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UPOZORNENIE

■Zaistenie správnej funkcie systému

Neupravujte ani neodstraňujte systém. Ak je systém upravovaný alebo od-
stránený, riadna funkcia systému nemôže byť zaručená.
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Správna jazdná poloha

Jazdite v správnej jazdnej polohe:

Seďte vzpriamene a buďte
opretí o operadlo. (S. 84)

Nastavte polohu sedadla
dopredu alebo dozadu tak,
aby ste dosiahli na pedále
a mohli ich ľahko zošliapnuť
v požadovanom rozsahu.
(S. 84)

Nastavte operadlo tak, aby
ovládacie prvky boli ľahko
dosiahnuteľné.

Naklopte a vysuňte volant
smerom dolu tak, aby air-
bag smeroval na váš hrud-
ník. (S. 104)

Zaistite opierku hlavy v ta-
kej polohe, aby jej stred sia-
hal k hornému okraju vašich
uší. (S. 94)

Pripútajte sa správne bez-
pečnostnými pásmi. 
(S. 96)
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VÝSTRAHA

■Počas jazdy

●Nenastavujte polohu sedadla vodiča.
To by mohlo spôsobiť, že vodič stratí kontrolu nad vozidlom.

●Neumiestňujte vankúš medzi vodiča alebo spolujazdca a operadlo.
Vankúš môže brániť dosiahnutiu správnej polohy tela, znižuje účinnosť
bezpečnostných pásov a opierok hlavy, zvyšuje riziko smrti alebo vážneho
zranenia vodiča alebo spolujazdca.

●Neumiestňujte žiadne predmety pod predné sedadlá s výnimkou ich ulo-
ženia do príručnej schránky.
Predmety umiestnené pod prednými sedadlami sa môžu zachytiť v koľaj-
niciach sedadiel a brániť ich zaisteniu na mieste. To môže viesť k nehode
s následkami smrteľných alebo vážnych zranení. Môže sa tiež poškodiť
nastavovací mechanizmus.

■Nastavenie polohy sedadla

●Nenakláňajte operadlo viac ako je nutné, keď je vozidlo v pohybe, aby ste
znížili riziko podkĺznutia pod bedrovým pásom.
Ak je operadlo príliš naklonené, bedrový pás môže pri nehode skĺznuť cez
bedrá a pôsobiť zádržnou silou priamo na brucho alebo sa môže dostať
krk do kontaktu s ramenným pásom, a to zvyšuje riziko smrti alebo vážne-
ho zranenia.

●Pri nastavovaní polohy sedadiel dbajte na to, aby ste nezranili ostatných
cestujúcich pohybom sedadla.

●Nedávajte vaše ruky pod sedadlo alebo do blízkosti pohyblivých častí, aby
ste sa nezranili.
Prsty alebo ruky môžu byť zachytené v mechanizme sedadla.
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SRS airbagy

SRS airbagy sa nafúknu, keď je vozidlo vystavené určitému typu sil-

ných nárazov, ktoré môžu vážne zraniť cestujúcich. Fungujú spoloč-

ne s bezpečnostnými pásmi, aby pomohli zmierniť riziko smrteľného

alebo vážneho zranenia.

Čelné SRS airbagy

SRS airbag vodiča/airbag spolujazdca vpredu.
Pomáha chrániť hlavu a hrudník vodiča a spolujazdca vpredu
pred nárazom do súčastí interiéru.

Kolenný SRS airbag
Pomáha chrániť vodiča.

Bočné a hlavové SRS airbagy

Bočné SRS airbagy
Pomáhajú chrániť trup cestujúcich na predných sedadlách.

Hlavové SRS airbagy (ak sú vo výbave)
Pomáhajú chrániť predovšetkým hlavu cestujúcich na vonkaj-
ších sedadlách.
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Súčasti systému airbagov

Hlavné súčasti systému SRS airbagov sú zobrazené hore. Systém
SRS airbagov je riadený jednotkou senzorov airbagov. Keď sa air-
bagy nafukujú, chemická reakcia v nafukovačoch rýchlo naplní air-
bagy netoxickým plynom tak, aby pomohli zadržať pohyb cestujúcich.

Senzory hlavových airbagov 
(ak sú vo výbave)

Indikátor airbagu spolujazdca

Hlavové airbagy 
(ak sú vo výbave)

Bočné airbagy

Airbag spolujazdca vpredu

Spínač manuálneho zapnu-
tia/vypnutia airbagov

Vozidlá bez hlavových air-
bagov: Senzory bočných 
airbagov

Vozidlá s hlavovými air-
bagmi: Senzory bočných 
a hlavových airbagov

Predpínače bezpečnostných 
pásov a obmedzovače sily

Senzory čelných airbagov

Výstražná kontrolka SRS

Airbag vodiča

Kolenný airbag

Jednotka senzorov airbagov
48
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■Keď sa nafúknu SRS airbagy

●Kontakt s nafukujúcim sa SRS airbagom môže spôsobiť podliatiny a ľah-
ké odreniny.

●Ozve sa hlasný zvuk a dôjde k rozptýleniu bieleho prášku.

●Vozidlá bez hlavových SRS airbagov: Časti modulu airbagu (náboj volan-
tu, kryt airbagu a nafukovač), rovnako ako predných sedadiel, môžu byť
niekoľko minút horúce. Sám airbag môže byť tiež horúci.

●Vozidlá s hlavovými SRS airbagmi: Časti modulu airbagu (náboj volantu,
kryt airbagu a nafukovač), rovnako ako predných sedadiel, predných
a zadných stĺpikov a bočného obloženia strechy, môžu byť niekoľko minút
horúce. Sám airbag môže byť tiež horúci.

●Čelné sklo môže prasknúť.

■Podmienky činnosti (čelné SRS airbagy)

●Čelné SRS airbagy sa nafúknu v prípade nárazu, ktorý prekročí medznú
úroveň (úroveň sily, ktorá odpovedá čelnému nárazu do pevnej prekážky,
ktorá sa nepohybuje ani nedeformuje, rýchlosťou približne 20 - 30 km/h).

Táto medzná rýchlosť však bude znateľne vyššia v nasledujúcich situáciách:

• Ak vozidlo narazí do predmetu, ako je zaparkované vozidlo alebo do-
pravná značka, ktorý sa pri náraze môže pohybovať alebo deformovať.

• Pri kolízii, keď sa vozidlo dostane pod iné vozidlo, napr. kolízia, pri kto-
rej predok vozidla "podbehne" pod rám nákladného vozidla.

●V závislosti na type kolízie je možné, že sa budú aktivovať iba predpína-
če bezpečnostných pásov.

■Podmienky činnosti (bočné SRS airbagy a hlavové airbagy SRS airbagy
[ak sú vo výbave])

Bočné SRS airbagy a hlavové airbagy (ak sú vo výbave) sa nafúknu v prípa-
de nárazu, ktorý prekročí nastavenú medznú úroveň (úroveň sily, ktorá od-
povedá sile nárazu vozidla o hmotnosti približne 1 500 kg do kabíny vozidla
zo smeru kolmého k orientácii vozidla rýchlosťou približne 20 - 30 km/h).
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■Podmienky, za ktorých sa SRS airbagy môžu nafúknuť, mimo kolíziu

Čelné SRS airbagy sa tiež môžu nafúknuť v prípade silného nárazu do spod-
nej časti vozidla. Niektoré príklady sú znázornené na obrázku.

■Typy kolízií, pri ktorých sa nemusia SRS airbagy nafúknuť (čelné SRS
airbagy)

Čelné SRS airbagy nie sú navrhnuté tak, aby sa nafúkli v prípade bočného
alebo zadného nárazu, v prípade prevrátenia alebo čelného nárazu pri níz-
kej rýchlosti. Akonáhle ale kolízia akéhokoľvek typu spôsobí dostatočné do-
predné spomalenie vozidla, môže dôjsť k nafúknutiu čelných SRS airbagov.

●Náraz do obrubníka, okraja chodníka
alebo tvrdého povrchu

●Pád do diery alebo skok cez hlbokú dieru

●Tvrdý dopad alebo pád vozidla

●Náraz z boku

●Náraz zozadu

●Prevrátenie vozidla
50
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■Typy kolízií, pri ktorých sa nemusí SRS airbag nafúknuť 
(bočné a hlavové SRS airbagy [ak sú vo výbave])

Systém bočných a hlavových SRS airbagov (ak sú vo výbave) sa nemusí
aktivovať, ak je vozidlo vystavené nárazu z boku pod určitými uhlami alebo
dôjde k nárazu do karosérie vozidla z boku mimo priestor pre cestujúcich.

Bočné SRS airbagy a hlavové SRS airbagy (ak sú vo výbave) nie sú navrh-
nuté tak, aby sa nafúkli v prípade čelného alebo zadného nárazu, v prípade
prevrátenia alebo bočného nárazu pri nízkej rýchlosti.

●Náraz do karosérie vozidla z boku mimo
priestor pre cestujúcich

●Náraz z boku pod uhlom

●Náraz spredu

●Náraz zozadu

●Prevrátenie vozidla
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■Kedy kontaktovať ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis
Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka

V nasledujúcich prípadoch bude vozidlo vyžadovať prehliadku a/alebo opra-
vu. Čo najskôr kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo ser-
vis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

●Ktorýkoľvek z SRS airbagov sa nafúkol.

●Predná časť vozidla bola poškodená
alebo deformovaná, alebo bola vysta-
vená nehode, ktorá nebola tak veľká,
aby spôsobila nafúknutie čelných SRS
airbagov.

●Časť dverí bola poškodená alebo defor-
movaná, alebo bolo vozidlo vystavené
nehode, ktorá nebola tak veľká, aby
spôsobila nafúknutie bočných SRS air-
bagov a hlavových SRS airbagov (ak
sú vo výbave).

●Kryt volantu, palubná doska v blízkosti
airbagu spolujazdca vpredu alebo spod-
ná časť prístrojového panelu sú poškria-
bané, popraskané, alebo sú inak
poškodené.

●Povrch sedadiel s bočnými SRS airbag-
mi je poškriabaný, popraskaný, alebo je
inak poškodený.
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■Pokyny pre SRS airbagy

Dodržujte nasledujúce pokyny týkajúce sa SRS airbagov. 
Ich nedodržanie môže spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenie.

●Vodič a všetci cestujúci vo vozidle musia byť riadne pripútaní svojimi bez-
pečnostnými pásmi.
SRS airbagy sú doplnkovým zariadením používaným spolu s bezpečnost-
nými pásmi.

●SRS airbag vodiča sa nafukuje značnou silou a môže spôsobiť smrť alebo
vážne zranenia, obzvlášť vtedy, keď je vodič príliš blízko airbagu.

Pretože nebezpečná oblasť airbagu vodiča je prvých 50 - 75 mm nafuko-
vania, potom ak zaujmete polohu 250 mm od airbagu vodiča, budete spo-
ľahlivo za hranicou nebezpečenstva. Táto vzdialenosť je meraná od
stredu volantu k vašej hrudnej kosti. Ak sedíte vo vzdialenosti kratšej ako
250 mm, môžete zmeniť svoju jazdnú polohu niekoľkými spôsobmi:

• Posuňte sedadlo tak ďaleko dozadu, aby ste stále pohodlne dosiahli na
pedále.

• Mierne sklopte operadlo. 
Aj keď sa konštrukcia vozidiel rôzni, mnoho vodičov môže dosiahnuť
vzdialenosť 250 mm, aj keď majú sedadlo posunuté úplne vpredu, iba
naklopením operadla dozadu. Ak vám sklopenie operadla zhorší vý-
hľad na vozovku, použite ku zvýšeniu vašej polohy pevný, nekĺzavý
vankúš, alebo zdvihnite sedadlo, ak má vozidlo túto funkciu.

• Ak je volant nastaviteľný, naklopte ho smerom dolu. Tým nasmerujete
airbag oproti vášmu hrudníku mimo hlavu a krk.

Sedadlo by malo byť nastavené podľa hore uvedených odporúčaní, pritom
stále musíte dosiahnuť na pedále, volant a dobre vidieť na ovládacie prvky
prístrojového panelu.

●Vozidlá s hlavovými SRS airbagmi: Časti
predných stĺpikov, stredných a zadných
stĺpikov alebo bočného obloženia stre-
chy obsahujúce hlavové airbagy, sú po-
škriabané, popraskané, alebo sú inak
poškodené.
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■Pokyny pre SRS airbagy

●SRS airbag spolujazdca vpredu sa tiež nafukuje značnou silou a môže
spôsobiť smrť alebo vážne zranenia, obzvlášť vtedy, keď je spolujazdec
vpredu príliš blízko airbagu. Sedadlo spolujazdca vpredu by malo byť čo
najďalej od airbagu, ako je to možné, s operadlom nastaveným tak, aby
spolujazdec vpredu sedel vzpriamene.

●Nesprávne posadení a/alebo pripútaní kojenci a deti môžu byť nafukujú-
cim sa airbagom zabití alebo vážne zranení. Kojenci alebo deti, ktorí sú
príliš malí na to, aby mohli použiť bezpečnostný pás, by mali byť pripútaní
pomocou detského zádržného systému. Toyota dôrazne odporúča, aby
všetci kojenci alebo deti boli posadení na zadnom sedadle vozidla a riad-
ne pripútaní. Zadné sedadlá sú pre kojencov a deti bezpečnejšie ako se-
dadlo spolujazdca vpredu. (S. 158)

●Neseďte na kraji sedadla alebo sa ne-
nakláňajte nad palubnú dosku.

●Nedovoľte dieťaťu, aby stálo pred jed-
notkou čelného SRS airbagu spolu-
jazdca vpredu alebo aby sedelo na
kolenách spolujazdca vpredu.

●Nejazdite s vozidlom, ak má vodič ale-
bo spolujazdec nejaké predmety polo-
žené na kolenách.

●Vozidlá bez hlavových SRS airbagov:
Nenakláňajte sa ku predným dverám.

●Vozidlá s hlavovými SRS airbagmi: Ne-
nakláňajte sa ku dverám, k bočnému
čalúneniu strechy alebo k predným,
stredným a zadným stĺpikom.
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■Pokyny pre SRS airbagy

●Nedovoľte nikomu, aby kľačal na se-
dadlách spolujazdcov smerom ku dve-
rám alebo aby dával hlavu alebo ruky
von z vozidla.

●Neupevňujte nič ani sa nenakláňajte
k oblastiam, ako je palubná doska, kryt
volantu, alebo spodná časť prístrojové-
ho panelu. 
Tieto predmety môžu byť vymrštené,
keď sa nafúknu SRS airbagy vodiča,
spolujazdca vpredu a kolenné airbagy.

●Vozidlá bez hlavových SRS airbagov:
Neupevňujte nič do oblastí, ako sú dve-
re, čelné sklo a sklo bočných dverí.

●Vozidlá s hlavovými SRS airbagmi: Ne-
upevňujte nič do oblastí, ako sú dvere,
čelné sklo, sklo bočných dverí, predné,
stredné a zadné stĺpiky, bočné oblože-
nie strechy alebo prídržné držadlá.
(Okrem nálepky s obmedzením rých-
losti S. 543)

●Vozidlá bez systému bezkľúčového na-
stupovania a štartovania: Nepripevňuj-
te ku kľúču žiadne ťažké, ostré alebo
tvrdé predmety, ako sú kľúče alebo do-
plnky. Tieto predmety môžu brániť
nafúknutiu kolenného SRS airbagu ale-
bo môžu byť vymrštené do oblasti se-
dadla vodiča silou nafukujúceho sa
airbagu, a to je nebezpečné.
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■Pokyny pre SRS airbagy

●Vozidlá s hlavovými SRS airbagmi: Nevešajte ramienka alebo iné ťažké
predmety na vešiaky odevov. Všetky tieto predmety môžu byť vymrštené
a môžu spôsobiť smrť alebo vážne zranenia, keď sa hlavové SRS airbagy
nafúknu.

●Ak je na mieste, kde sa nafukuje kolenný SRS airbag, vinylový kryt, od-
stráňte ho.

●Nepoužívajte príslušenstvo sedadiel, ktoré zakrýva časti, kde sa nafukujú
bočné SRS airbagy, pretože to môže prekážať nafukovaniu bočných air-
bagov. Také príslušenstvo môže brániť správnej aktivácii bočných airba-
gov, vyradiť systém alebo spôsobiť náhodné nafúknutie bočných airbagov,
a to môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

●Nebúchajte alebo netlačte silou na miesta, kde sú umiestnené súčasti SRS
airbagov. (S. 148) 
To by mohlo spôsobiť poruchu SRS airbagov.

●Nedotýkajte sa žiadnych súčastí ihneď po nafúknutí SRS airbagov, preto-
že môžu byť horúce.

●Ak sa vám zle dýcha po nafúknutí SRS airbagov, otvorte dvere alebo okno,
aby ste do vnútra pustili čerstvý vzduch, alebo opustite vozidlo, ak je to
bezpečné. Opláchnite zo seba všetky zostatkové látky čo najskôr, aby ste
zabránili podráždeniu pokožky.

●Vozidlá bez hlavových SRS airbagov: Ak sú oblasti, kde sú uložené SRS
airbagy, ako je kryt volantu poškodené alebo popraskané, nechajte ich vy-
meniť ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, ale-
bo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

●Vozidlá s hlavovými SRS airbagmi: Ak sú oblasti, kde sú uložené SRS air-
bagy, ako sú kryt volantu a obloženie predných a zadných stĺpikov, poško-
dené alebo popraskané, nechajte ich vymeniť ktorýmkoľvek autorizovaným
predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vy-
baveným odborníkom.
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■Úpravy a likvidácia súčastí systému SRS airbagov

Nelikvidujte vozidlo alebo nevykonávajte žiadnu z nasledujúcich úprav bez
konzultácie s ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota,
alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom. 
SRS airbagy môžu zlyhať alebo sa nafúknuť nešťastnou náhodou, a to môže
spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenie.

● Inštalácia, odstránenie, rozoberanie a oprava SRS airbagov.

●Opravy, úpravy, vyberanie alebo výmena volantu, prístrojového panelu,
palubnej dosky, sedadiel alebo ich čalúnenia, predných, stredných a zad-
ných stĺpikov alebo bočného obloženia strechy.

●Opravy alebo úpravy predných blatníkov, predného nárazníku alebo boč-
ného priestoru pre cestujúcich.

● Inštalácia chráničov mriežky (ochranné rámy, atď.), snehových radlíc ale-
bo navijakov.

●Úpravy systému pruženia vozidla.

● Inštalácia elektronických zariadení, ako sú mobilné dvojcestné rádiové
systémy (RF vysielač) a prehrávače CD.
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Detské zádržné systémy

Zapamätajte si

Štúdie ukazujú, že inštalácia detského zádržného systému na zadné
sedadlo je oveľa bezpečnejšia, ako jeho inštalácia na sedadlo spolu-
jazdca vpredu.

● Vyberte si detský zádržný systém odpovedajúci vášmu vozidlu
a veku a veľkosti dieťaťa.

● Podrobnosti o inštalácii - viď pokyny dodané k detskému zádržné-
mu systému.
Všeobecné pokyny pre inštaláciu sú uvedené v tejto príručke. 
(S. 166)

● Ak existujú vo vašom štáte predpisy pre detské zádržné systémy,
kontaktujte vášho predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne
kvalifikovaného a vybaveného odborníka ohľadom ich montáže.

● Toyota vám odporúča použiť detský zádržný systém, ktorý vyhovu-
je predpisu "EHK č.44".

Typy detských sedačiek

Detské zádržné systémy sa podľa predpisu "EHK č. 44" delia do na-
sledujúcich 5 skupín:

Skupina 0: Do 10 kg (0 - 9 mesiacov)

Skupina 0+: Do 13 kg (0 - 2 roky)

Skupina I: 9 až 18 kg (9 mesiacov - 4 roky)

Skupina II: 15 až 25 kg (4 roky - 7 rokov)

Skupina III: 22 až 36 kg (6 - 12 rokov)

V tejto príručke pre užívateľa je vysvetlená inštalácia nasledujúcich 3
najpoužívanejších typov detských zádržných systémov pomocou bez-
pečnostných pásov.

Toyota dôrazne odporúča používanie detských zádržných systémov.
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Sedačka pre kojencov

Zahŕňa Skupiny 0 a 0+ predpisu
"EHK č. 44"

Detská sedačka

Zahŕňa Skupiny 0+ a I predpisu
"EHK č.44"

Sedačka pre väčšie deti

Zahŕňa Skupiny II a III predpisu
"EHK č.44"
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Vhodnosť detského zádržného systému pre rôzne umiestnenia
na sedadlá

Informácie uvedené v tabuľke znázorňujú vhodnosť vášho detského
zádržného systému pre rôzne umiestnenia na sedadlá.

POZNÁMKA:
Keď používate detský zádržný systém na sedadle spolujazdca, musíte
vypnúť spínač manuálneho zapnutia/vypnutia airbagu.
U vozidiel s páčkou nastavenia výšky sedadla musí byť tiež sedák na-
stavený do najvyššej polohy.

Sedadlo 
spolujazdca 

vpredu

Sedadlá druhého radu
Sedadlá 

tretieho radu Spínač 
manuálneho 
zapnutia/vyp-
nutia airbagu

ON OFF
Strana 
vodiča

Strana 
spolu-
jazdca

Stred
Strana 
vodiča

Strana 
spolu-
jazdca

0
Do 10 kg 
(0 - 9 mesiacov) 

X 
Nepo-
užívať

U U U U U U

0+

Do 13 kg 
(0 - 2 roky)

X 
Nepo-
užívať

U U U U U U

I
9 až 18 kg 
(9 mesiacov 
- 4 roky) 

U U U U U U

II, III
15 až 36 kg 
(4 roky 
- 12 rokov)

U U U U U U

Skupina 
hmotností

Umiestnenie
60
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Význam symbolov uvedených v predchádzajúcej tabuľke:

U: Vhodné pre detský zádržný systém kategórie "universal", schvá-
lený pre použitie v tejto skupine hmotností.

X: Nevhodné umiestnenie na sedadlo pre deti v tejto skupine hmot-
ností.

Detské zádržné systémy uvedené v tabuľke nemusia byť dostupné
mimo oblasť EU.

POZNÁMKA:
Iný detský zádržný systém, odlišný od systému uvedeného v tabuľke,
môže byť použitý, ale vhodnosť týchto detských zádržných systémov
musí byť starostlivo overená výrobcom a predajcom týchto sedačiek.
161
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Vhodnosť detského zádržného systému pre rôzne umiestnenia
na sedadlá (s pevnými úchytmi ISOFIX)

Informácie uvedené v tabuľke znázorňujú vhodnosť vášho detského
zádržného systému pre rôzne umiestnenia na sedadlá.

Skupina hmotností
Trieda 

veľkostí
Úchyt

Umiestnenie 
ISOFIX vo vozidle

Vonkajšie sedlá 
druhého radu

Prenosná taška 
(Carrycot)

F ISO/L1 X

G ISO/L2 X

0
Do 10 kg
(0 - 9 mesiacov)

E ISO/R1 X

0+

Do 13 kg 
(0 - 2 roky)

E ISO/R1 X

D ISO/R2 X

C ISO/R3 X

I
9 až 18 kg 
(9 mesiacov - 4 roky)

D ISO/R2 X

C ISO/R3 X

B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF

A ISO/F3 IUF

II
15 až 25 kg
(4 roky - 7 rokov)

– – X

III
22 až 36 kg
(6 - 12 rokov)

– – X
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Význam symbolov uvedených v predchádzajúcej tabuľke:

IUF: Vhodné pre detské zádržné systémy ISOFIX orientované dopre-
du univerzálnej kategórie, schválené pre použitie v tejto skupine
hmotností.

X: Umiestnenie ISOFIX nie je vhodné pre detské zádržné systémy
ISOFIX v tejto skupine hmotností a/alebo tejto veľkostnej triede.

Detské zádržné systémy uvedené v tabuľke nemusia byť dostupné
mimo oblasť EU.

POZNÁMKA:
Iný detský zádržný systém, odlišný od systému uvedeného v tabuľke,
môže byť použitý, ale vhodnosť týchto detských zádržných systémov
musí byť starostlivo overená výrobcom a predajcom týchto sedačiek.

■Keď inštalujete detský zádržný systém na sedadlo spolujazdca vpredu,
nastavte nasledujúce:

■Voľba vhodného detského zádržného systému

●Pre pripútanie dieťaťa používajte príslušný detský zádržný systém, kým
nebude dieťa dostatočne veľké, aby mohlo použiť bezpečnostné pásy vo
vozidle.

●Ak je dieťa pre detský zádržný systém príliš veľké, posaďte dieťa na zad-
né sedadlo a použite bezpečnostné pásy vozidla. (S. 96)

●Sedadlo čo najviac dozadu

●Operadlo do vzpriamenej polohy

●Sedák do najvyššej polohy (ak je vo vý-
bave)

●Výšku bezpečnostného pásu do najniž-
šej polohy
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■Používanie detského zádržného systému

Použitie detského zádržného systému, ktorý nie je vhodný pre vozidlo, ne-
musí riadne ochrániť kojenca alebo dieťa. To by mohlo spôsobiť smrť alebo
vážne zranenia (v prípade náhleho zabrzdenia alebo nehody).

■Pokyny pre pripútanie detí

●Pre účinnú ochranu pri autonehodách a náhlych zastaveniach musí byť
dieťa riadne pripútané použitím bezpečnostných pásov alebo detského
zádržného systému, v závislosti na veku a veľkosti dieťaťa. Držanie dieťa-
ťa v náručí nie je vhodnou náhradou detského zádržného systému. Pri ne-
hode môže byť dieťa namačknuté na čelné sklo alebo medzi vás a interiér
vozidla.

●Toyota dôrazne odporúča použitie riadneho detského zádržného systému,
ktorý odpovedá veľkosti dieťaťa, na zadnom sedadle. Podľa štatistiky do-
pravných nehôd je pre dieťa bezpečnejšie, keď je pripútané na zadnom
sedadle než ako na prednom sedadle.

●Nikdy neinštalujte detský zádržný systém orientovaný dozadu na sedadle
spolujazdca vpredu, keď je spínač manuálneho zapnutia/vypnutia airbagu
zapnutý ("ON"). (S. 178)
V prípade nehody môže sila od rýchleho nafúknutia airbagu spolujazdca
vpredu dieťaťu spôsobiť smrť alebo vážne zranenia.

●Detský zádržný systém orientovaný dopredu môže byť inštalovaný na se-
dadlo spolujazdca vpredu iba vtedy, keď je to nevyhnutné. Detský zádržný
systém, ktorý vyžaduje horný upevňovací remeň by nemal byť používaný
na sedadle spolujazdca vpredu, pretože na tomto sedadle nie je úchyt pre
horný upevňovací remeň. Nastavte operadlo do najviac vzpriamenej polo-
hy a vždy sedadlo posuňte čo najviac dozadu, pretože airbag spolujazdca
vpredu by sa mohol nafúknuť značnou rýchlosťou a silou. Inak by mohlo
byť dieťa zabité alebo vážne zranené.

●Vozidlá bez hlavových SRS airbagov: Nedovoľte dieťaťu, ani v prípade, že
sedí v detskom zádržnom systéme, aby nakláňalo hlavu alebo iné časti
tela ku dverám, alebo do okolia sedadla, odkiaľ sa nafukujú bočné SRS
airbagy. Nafúknutie bočných SRS airbagov je nebezpečné a náraz by mo-
hol spôsobiť smrť alebo vážne zranenie dieťaťa.
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■Pokyny pre pripútanie detí

●Vozidlá s hlavovými SRS airbagmi: Nedovoľte dieťaťu, ani v prípade, že
sedí v detskom zádržnom systéme, aby nakláňalo hlavu alebo iné časti tela
ku dverám, alebo do okolia sedadla, predných a zadných stĺpikov alebo
bočných častí strechy, odkiaľ sa nafukujú bočné alebo hlavové SRS air-
bagy. Nafúknutie bočných SRS airbagov a hlavových SRS airbagov je ne-
bezpečné a náraz by mohol spôsobiť smrť alebo vážne zranenie dieťaťa.

●Uistite sa, že ste dodržali všetky inštalačné pokyny výrobcu detského
zádržného systému a že je tento systém riadne upevnený. Ak nie je zais-
tený riadne, môže to pri náhlom zastavení, náhlom zatočení alebo nehode
zapríčiniť smrť alebo vážne zranenie dieťaťa.

■Keď sú vo vozidle deti

Nedovoľte deťom hrať sa s bezpečnostným pásom. Ak sa pás omotá okolo
krku dieťaťa, môže to viesť k duseniu alebo iným vážnym zraneniam, ktoré
môžu skončiť smrťou.
Ak k tomu dôjde a pracku nie je možné rozopnúť, mali by byť na prestrihnu-
tie pásu použité nožnice.

■Keď detský zádržný systém nepoužívate

●Nechávajte detský zádržný systém riadne pripevnený na sedadle, aj keď
ho nepoužívate. Neukladajte detský zádržný systém nezaistený do priesto-
ru pre cestujúcich.

●V prípade, že je nutné odpojiť detský zádržný systém, vyberte ho z vozidla
alebo ho uložte do batožinového priestoru. Tým ochránite cestujúcich pred
zranením v prípade náhleho zastavenia, náhleho zatočenia alebo nehody.
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Inštalácia detských sedačiek

Riaďte sa pokynmi výrobcu detského zádržného systému. Pevne za-

istite detské sedačky na sedadlá použitím bezpečnostného pásu ale-

bo pevným úchytom ISOFIX. Pripevnite horný remeň, keď inštalujete

detský zádržný systém.

Bezpečnostné pásy (Pás ELR
vyžaduje blokovaciu svorku.)

Sedadlá druhého radu: Pevné
úchyty ISOFIX (detský zádrž-
ný systém ISOFIX)

Vonkajšie sedadlá druhého radu
sú vybavené spodnými úchyt-
mi. (Na sedadlách sú umiestne-
né štítky označujúce polohu
úchytov.)

Sedadlá druhého radu: Držiak
úchytov (pre horný remeň)

Držiakmi úchytov sú vybavené
vonkajšie sedadlá druhého radu.
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Inštalácia detských sedačiek pomocou bezpečnostného pásu

■ Orientácia dozadu Kojenecká/detská sedačka

Sedadlá druhého radu

Nastavte sedadlo čo najviac do-
zadu.
Pri zatiahnutí páčky nastavenia
uhla operadla hore sklopte ope-
radlo. Vráťte operadlo naspäť
a zaistite ho v prvej zaisťovacej
polohe (najviac vzpriamená po-
loha). (S. 86)

Sedadlá tretieho radu (vozidlá so sedadlami tretieho radu)

Nastavte sedadlo druhého radu
tak, aby neprekážalo detskému
zádržnému systému. 

Pri potiahnutom remeni nastave-
nia uhla operadla sklopte ope-
radlo. Vráťte operadlo naspäť
a zaistite ho v prvej zaisťovacej
polohe (najviac vzpriamená po-
loha). (S. 87)

Položte detskú sedačku otočenú
smerom dozadu na zadné se-
dadlo.

KROK 1

KROK 1

KROK 2
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Pretiahnite bezpečnostný pás
cez sedačku a jazýček zasuňte
do pracky. Dajte pozor, aby pás
nebol prekrútený.

Nasaďte blokovaciu svorku blíz-
ko jazýčka bedrového a ramen-
ného pásu vložením tkaniny
bedrového a ramenného pásu
cez drážky blokovacej svorky.
Zapnite znova pás. Ak je pás
voľný, rozopnite pracku a nasaď-
te znova blokovaciu svorku.

■ Orientácia dopredu Detská sedačka

Sedadlá druhého radu

Nastavte sedadlo čo najviac do-
zadu.
Pri zatiahnutí páčky nastavenia
uhla operadla hore sklopte ope-
radlo. Vráťte operadlo naspäť
a zaistite ho v prvej zaisťovacej
polohe (najviac vzpriamená po-
loha). (S. 86)

KROK 3

KROK 4

KROK 1
68

_WE_OM64574SK



1-7. Bezpečnostné informácie

1

P
red jazdou

VERSO
Sedadlá tretieho radu (vozidlá so sedadlami tretieho radu)

Nastavte sedadlo druhého radu
tak, aby neprekážalo detskému
zádržnému systému.

Pri potiahnutom remeni nastave-
nia uhla operadla sklopte ope-
radlo. Vráťte operadlo naspäť
a zaistite ho v prvej zaisťovacej
polohe (najviac vzpriamená po-
loha). (S. 87)

Položte detskú sedačku otočenú
smerom dopredu na sedadlo.

Pretiahnite bezpečnostný pás
cez sedačku a jazýček zasuňte
do pracky. Dajte pozor, aby pás
nebol prekrútený.

Nasaďte blokovaciu svorku blíz-
ko jazýčka bedrového a ramen-
ného pásu vložením tkaniny
bedrového a ramenného pásu
cez drážky blokovacej svorky.
Zapnite znova pás. Ak je pás
voľný, rozopnite pracku a nasaď-
te znova blokovaciu svorku.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
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■ Sedačka pre väčšie deti

Sedadlá druhého radu

Nastavte sedadlo čo najviac do-
zadu.
Pri zatiahnutí páčky nastavenia
uhla operadla hore sklopte ope-
radlo. Vráťte operadlo naspäť
a zaistite ho v prvej zaisťovacej
polohe (najviac vzpriamená po-
loha). (S. 86)

Sedadlá tretieho radu (vozidlá so sedadlami tretieho radu)

Nastavte sedadlo druhého radu
tak, aby malo dieťa primeraný
priestor.

Pri potiahnutom remeni nastave-
nia uhla operadla sklopte ope-
radlo. Vráťte operadlo naspäť
a zaistite ho v prvej zaisťovacej
polohe (najviac vzpriamená po-
loha). (S. 87)

Položte sedačku pre väčšie deti
otočenú smerom dopredu na se-
dadlo.

KROK 1

KROK 1

KROK 2
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Posaďte dieťa na sedačku pre
väčšie deti. Podľa návodu výrob-
cu pretiahnite bezpečnostný pás
okolo sedačky a jazýček zasuňte
do pracky. Dajte pozor, aby pás
nebol prekrútený.

Skontrolujte, či ramenný pás je
správne vedený cez rameno die-
ťaťa a či bedrový pás je umiest-
nený čo najnižšie. (S. 96)

Odstránenie detského zádržného systému pripevneného 
bezpečnostným pásom

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a úpl-
ne naviňte bezpečnostný pás.

KROK 3
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Inštalácia pevných úchytov ISOFIX (detský zádržný systém 
ISOFIX) (vozidlá so sedadlami druhého radu)

Nastavte sedadlo čo najviac do-
zadu.

Sklopte sedadlo dopredu a po-
tom dozadu do prvej zaisťovacej
polohy (najviac vzpriamená polo-
ha). Nastavte operadlo do sied-
mej zaisťovacej polohy. (S. 86)

1. zaisťovacia poloha

7. zaisťovacia poloha

Skontrolujte polohu spodných
úchytov a nasaďte detský zádrž-
ný systém na sedadlo.

Ak má detská sedačka horný re-
meň, mal by byť horný remeň
upevnený do úchytu.

KROK 1

KROK 2
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Detské zádržné systémy s horným remeňom 
(vozidlá so sedadlami druhého radu)

Pripevnite detskú sedačku použitím bezpečnostného pásu
alebo pevných úchytov ISOFIX a urobte nasledujúce.

Vytiahnite opierku hlavy do naj-
vyššej polohy. (S. 94)

Zapnite háčik do držiaku úchytu
a dotiahnite horný remeň.

Uistite sa, že je horný remeň bez-
pečne uchytený.

Háčik

Horný remeň

Držiak úchytov

KROK 1

KROK 2

KROK 3

■Keď inštalujete detský zádržný systém použitím bezpečnostného pásu

Na inštaláciu detského zádržného systému použitím bezpečnostného pásu
budete potrebovať blokovaciu svorku. Riaďte sa pokynmi výrobcu tohto sys-
tému. Ak váš detský zádržný systém neobsahuje blokovaciu svorku, môžete
si nasledujúcu položku kúpiť u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu ale-
bo v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného od-
borníka:

Blokovacia svorka pre detský zádržný systém 
(Diel. č. 73119-22010)
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■Keď inštalujete detský zádržný systém

Postupujte podľa pokynov uvedených v príručke k detskému zádržnému
systému a zaistite detský zádržný systém bezpečne na mieste.
Ak nie je detský zádržný systém správne upevnený na mieste, dieťa alebo
iní cestujúci môžu byť v prípade náhleho zabrzdenia, náhleho zatočenia ale-
bo nehody vážne zranení alebo aj zabití.

●Ak sedadlo vodiča prekáža detskému
zádržnému systému a bráni jeho správ-
nemu pripevneniu, pripevnite detský
zádržný systém na pravé zadné se-
dadlo (vozidlá s ľavostranným riade-
ním) alebo na ľavé zadné sedadlo
(vozidlá s pravostranným riadením).

●Nastavte sedadlo spolujazdca vpredu
tak, aby neprekážalo detskému zádrž-
nému systému.

●Detský zádržný systém inštalovaný na
sedadle tretieho radu by sa nemal dotý-
kať operadiel druhého radu.

●Keď inštalujete detskú sedačku alebo
sedačku pre väčšie dieťa orientovanú
dopredu na sedadlo spolujazdca vpre-
du, posuňte sedadlo úplne dozadu. 
Inak by to mohlo pri nafúknutí airbagov
spôsobiť smrteľné alebo vážne zrane-
nie.
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■Keď inštalujete detský zádržný systém

●Keď inštalujete detský zádržný systém
na zadné sedadlo, nastavte susedné
sedáky do rovnakej polohy (sedadlá
druhého radu) a zrovnajte obidve ope-
radlá do rovnakého uhla. Inak nemôže
byť detský zádržný systém bezpečne
upevnený a to môže spôsobiť smrť ale-
bo vážne zranenia v prípade náhleho
zabrzdenia, náhleho zatočenia alebo
nehody.

Rovnaký uhol

Rovnaká poloha (sedadlá druhého
radu)

●Nikdy nepoužívajte detský zádržný sys-
tém orientovaný dozadu na sedadle
spolujazdca vpredu, keď je spínač ma-
nuálneho zapnutia/vypnutia airbagu
v polohe "ON" (Zapnuté). (S. 178)

Sila rýchleho nafúknutia airbagu spolu-
jazdca vpredu môže v prípade nehody
dieťaťu spôsobiť smrteľné alebo vážne
zranenie.
175
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■Keď inštalujete detský zádržný systém

●Ak existujú vo vašom štáte predpisy pre detské zádržné systémy, kontak-
tujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo
iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka ohľadom ich mon-
táže.

●Ak je inštalovaná sedačka pre väčšie dieťa, zaistite, aby bol ramenný pás
umiestnený cez stred ramena dieťaťa. Pás by mal viesť mimo krk dieťaťa,
ale nie tak, aby mu padal z ramena. Inak by to v prípade náhleho zabrzde-
nia, náhleho zatočenia alebo nehody mohlo spôsobiť smrť alebo vážne
zranenia. 

●Zaistite, aby pás a jazýček boli bezpečne zaistené a aby pás nebol prekrú-
tený.

●Na slnečnej clone na strane spolu-
jazdca je štítok, upozorňujúci na to, že
je zakázané pripevňovať detský zádrž-
ný systém orientovaný dozadu na se-
dadlo spolujazdca vpredu.

Podrobnosti o štítku sú zobrazené na
obrázku dole.
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●Zakývajte detský zádržný systém doľava a doprava, a dopredu a dozadu,
aby ste sa uistili, že je bezpečne upevnený.

●Postupujte podľa všetkých inštalačných pokynov výrobcu detského zádrž-
ného systému.

■Správne pripevnenie detského zádržného systému k úchytom

Keď používate spodné úchyty, uistite sa, že okolo úchytov nie sú žiadne cu-
dzie predmety a že bezpečnostný pás nie je zachytený za detským zádržným
systémom. Uistite sa, že detský zádržný systém je bezpečne pripevnený, inak
to môže v prípade náhleho zastavenia, náhleho zatočenia alebo nehody spô-
sobiť dieťaťu alebo iným cestujúcim smrť alebo vážne zranenia.
177
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Systém manuálneho zapnutia/vypnutia airbagu

Tento systém deaktivuje airbag spolujazdca vpredu.

Airbagy deaktivujte iba vtedy, keď používate detský zádržný systém

na sedadle spolujazdca vpredu.

Vozidlá s manuálnym systémom klimatizácie

Indikátor "PASSENGER
AIRBAG"

Vozidlá bez systému bezkľúčo-
vého nastupovania a štartova-
nia: Tento indikátor sa rozsvieti,
keď je systém airbagu zapnutý
(iba vtedy, keď je spínač motora
v polohe "ON").

Vozidlá so systémom bezkľúčo-
vého nastupovania a štartova-
nia: Tento indikátor sa rozsvieti,
keď je zapnutý systém airbagu
(iba vtedy, keď je spínač "EN-
GINE START STOP" v režime
ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ).

Spínač manuálneho zapnu-
tia/vypnutia airbagu
78
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Vozidlá s automatickým systémom klimatizácie

Indikátor "PASSENGER
AIRBAG"

Vozidlá bez systému bezkľúčo-
vého nastupovania a štartova-
nia: Tento indikátor sa rozsvieti,
keď je systém airbagu zapnutý
(iba vtedy, keď je spínač motora
v polohe "ON").

Vozidlá so systémom bezkľúčo-
vého nastupovania a štartova-
nia: Tento indikátor sa rozsvieti,
keď je zapnutý systém airbagu
(iba vtedy, keď je spínač "EN-
GINE START STOP" v režime
ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ).

Spínač manuálneho zapnu-
tia/vypnutia airbagu
179
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Deaktivácia airbagu spolujazdca vpredu

Vozidlá bez systému bezkľúčo-
vého nastupovania a štartovania:
Vložte kľúč do zámku a otočte ho
do polohy "OFF" (VYPNUTÉ).

Indikátor "OFF" sa rozsvieti (iba
vtedy, keď je spínač motora v po-
lohe "ON").

Vozidlá so systémom bezkľúčo-
vého nastupovania a štartovania:
Zasuňte mechanický kľúč do
zámku a otočte ho do polohy
"OFF" (VYPNUTÉ).

Indikátor "OFF" sa rozsvieti (iba
vtedy, keď je spínač "ENGINE
START STOP" v režime ZAPA-
ĽOVANIE ZAPNUTÉ).

■ Informácie o indikátore "PASSENGER AIRBAG"

Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, je možné, že má systém
poruchu. Nechajte vozidlo skontrolovať ktorýmkoľvek autorizovaným predaj-
com alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným
odborníkom.

●Nerozsvieti sa "ON" (ZAPNUTÉ) ani "OFF" (VYPNUTÉ).

● Indikátor sa nezmení, keď je spínač manuálneho zapnutia/vypnutia air-
bagu prepnutý do polohy "ON" alebo "OFF".
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■Keď inštalujete detský zádržný systém

Z bezpečnostných dôvodov inštalujte detský zádržný systém vždy na zadné
sedadlo. V prípade, že zadné sedadlo nemôže byť použité, predné sedadlo
je možné použiť, ak je systém manuálneho zapnutia/vypnutia airbagu nasta-
vený na "OFF" (VYPNUTÉ).
Ak je ponechaný systém manuálneho zapnutia/vypnutia airbagu zapnutý
("ON"), silný náraz nafukujúceho sa airbagu môže spôsobiť vážne zranenia
alebo smrť.

■Keď na sedadle spolujazdca vpredu nie je nainštalovaný detský zádrž-
ný systém

Uistite sa, že systém manuálneho zapnutia/vypnutia airbagu je nastavený
na "ON" (ZAPNUTÉ).
Ak je ponechaný vypnutý ("OFF"), v prípade nehody sa airbag nenafúkne,
a to môže viesť k vážnym zraneniam alebo aj ku smrti.
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Jazda s vozidlom

Pre zaistenie bezpečnej jazdy by mali byť dodržiavané nasledujúce

postupy.

■ Štartovanie motora (S. 198, 202)

■ Jazda

Multidrive

So zošliapnutým brzdovým pedálom presuňte radiacu páku
do "D" alebo "M". (S. 208)

Uvoľnite parkovaciu brzdu. (S. 219)

Pozvoľna uvoľnite brzdový pedál a jemne zošliapnite plyno-
vý pedál, aby vozidlo zrýchlilo.

Manuálna prevodovka

S úplne zošliapnutým spojkovým pedálom presuňte radiacu
páku do "1". (S. 214)

Uvoľnite parkovaciu brzdu. (S. 219)

Pozvoľna uvoľňujte spojkový pedál. V rovnakom okamihu
zošľapujte jemne plynový pedál, aby vozidlo zrýchlilo.

■ Zastavenie

Multidrive

S radiacou pákou v "D" alebo "M" zošliapnite brzdový pe-
dál.

Ak je to nevyhnutné, zabrzdite parkovaciu brzdu.

Keď je vozidlo zastavené na dlhšiu dobu, presuňte radiacu páku
do "P" alebo "N". (S. 208)

Manuálna prevodovka

Pri úplne zošliapnutom spojkovom pedáli zošliapnite brzdo-
vý pedál.

Ak je to nevyhnutné, zabrzdite parkovaciu brzdu.

Keď je vozidlo zastavené na dlhšiu dobu, presuňte radiacu páku
do "N". (S. 214)

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 1

KROK 2

KROK 1

KROK 2
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■ Zaparkovanie vozidla

Multidrive

S radiacou pákou v "D" alebo "M" zošliapnite brzdový pe-
dál.

Zabrzdite parkovaciu brzdu. (S. 219)

Presuňte radiacu páku do "P". (S. 208)

Keď parkujete na kopci, podložte kolesá, ak je to nevyhnutné.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: Otočte spínač motora do polohy "LOCK" a vypnite
motor.
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: Vypnite spínač "ENGINE START STOP" a vypnite
motor. 

Zamknite dvere, uistite sa pri tom, že máte pri sebe kľúč.

Manuálna prevodovka

Pri úplne zošliapnutom spojkovom pedáli zošliapnite brzdo-
vý pedál.

Zabrzdite parkovaciu brzdu. (S. 219)

Presuňte radiacu páku do polohy "N". (S. 214)

Keď parkujete na svahu, presuňte radiacu páku do "1" alebo "R".
Ak je to nutné, podložte kolesá.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: Otočte spínač motora do polohy "LOCK" a vypnite
motor.
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: Vypnite spínač "ENGINE START STOP" a vypnite
motor.

Zamknite dvere, uistite sa pri tom, že máte pri sebe kľúč.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5
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2-1. Postupy pre jazdu

VERSO
Rozjazd do prudkého kopca

Multidrive

Pevne zabrzdite parkovaciu brzdu a radiacu páku presuňte do
"D" alebo "M".

Jemne zošliapnite plynový pedál.

Uvoľnite parkovaciu brzdu.

Manuálna prevodovka

Pri zabrzdenej parkovacej brzde a úplne zošliapnutom spoj-
kovom pedáli presuňte radiacu páku do "1".

V tom istom okamihu, kedy pozvoľna uvoľňujete spojkový pe-
dál, zľahka zošliapnite plynový pedál.

Uvoľnite parkovaciu brzdu.

■Asistent rozjazdu do kopca

Asistent rozjazdu do kopca vám umožní plynulý rozjazd vozidla vo svahu ale-
bo do klzkého kopca. (S. 280)

■Jazda v daždi

●Keď prší, choďte opatrne, pretože sa zníži viditeľnosť, okná sa môžu za-
hmliť a vozovka bude klzká.

●Keď začína pršať, choďte opatrne, pretože povrch vozovky bude obzvlášť
klzký.

●Nejazdite vysokými rýchlosťami, keď idete na diaľnici v daždi, pretože
medzi vozovkou a pneumatikami môže byť vrstva vody, a to môže brániť
správnej činnosti riadenia a bŕzd.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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2-1. Postupy pre jazdu

2

P
očas jazdy

VERSO
■Otáčky motora počas jazdy (vozidlá s Multidrive)

Za nasledujúcich podmienok môžu byť otáčky motora počas jazdy vysoké.
K tomu dôjde z dôvodu automatického radenia hore alebo dolu tak, aby od-
povedalo jazdným podmienkam. Neznamená to náhlu akceleráciu.

●Vozidlo vyhodnotilo, že ide do kopca alebo z kopca

●Keď je uvoľnený plynový pedál

●Keď je zošliapnutý brzdový pedál pri zvolenom režime "SPORT"

■Zábeh nového vozidla

Aby ste predĺžili životnosť vozidla, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce
pokyny:

●Pre prvých 300 km:
Vyhnite sa náhlym zastaveniam.

●Pre prvých 800 km:
Neťahajte príves.

●Pre prvých 1 000 km:

• Nejazdite príliš rýchlo.
• Vyhnite sa náhlym zrýchleniam.
• Nejazdite trvale na nízky prevodový stupeň.
• Nejazdite dlhšiu dobu stálou rýchlosťou.

■Systém bubnovej parkovacej brzdy

Vaše vozidlo je vybavené systémom bubnovej parkovacej brzdy. Tento typ
brzdového systému vyžaduje pravidelné nastavenie brzdových čeľustí, alebo
nastavenie pri výmene čeľustí a/alebo bubna parkovacej brzdy. Nastavenie
nechajte vykonať u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise
Toyota, alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.
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2-1. Postupy pre jazdu

VERSO
■Jazda šetrná k životnému prostrediu (ak je vo výbave)

■Doba voľnobehu pred vypnutím motora (iba naftový motor)

Aby ste nepoškodili turbodúchadlo, nechajte ihneď po jazde vysokou rých-
losťou alebo jazde do kopca bežať motor na voľnobeh.

■Prevádzka vozidla v zahraničí

Dodržiavajte príslušné registračné predpisy pre vozidlo a overte dostupnosť
správneho paliva. (S. 583)

Pri akcelerácii šetrnej k životnému pros-
trediu (Eko-jazde) sa rozsvieti indikátor
Eko-jazdy. Keď akcelerácia prekročí zónu
Eko-jazdy a keď je vozidlo zastavené, in-
dikátor zhasne.

Indikátor Eko-jazdy nebude fungovať pri
akejkoľvek z nasledujúcich podmienok:

●Radiaca páka je zaradená inde, ako
v "D".

●Jazdný režim je nastavený do režimu
"SPORT". (S. 209)

●Radenie je vykonávané pádlovým spí-
načom radenia, keď je radiaca páka
v "D".

●Rýchlosť vozidla je približne 130 km/h
alebo vyššia.

Indikátor Eko-jazdy môže byť aktivovaný
alebo deaktivovaný. (S. 240)

Jazdné podmienky Voľnobeh

Normálna jazda cez mesto Nie je nutný

Jazda vysokou 
rýchlosťou

Stála rýchlosť, približne 80 km/h Približne 20 sekúnd

Stála rýchlosť, približne 100 km/h Približne 1 minúta

Jazda do kopca alebo plynulá jazda rýchlosťou 
100 km/h alebo viac (jazda na závodnej dráhe, atď.)

Približne 2 minúty
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2

P
očas jazdy

VERSO
VÝSTRAHA

■Keď štartujete vozidlo (vozidlá s Multidrive)

Vždy držte nohu na brzdovom pedáli, keď vozidlo stojí s bežiacim motorom.
Tým zabránite popodchádzaniu vozidla.

■Počas jazdy s vozidlom

●Nejazdite, ak nie ste dobre zoznámení s umiestnením brzdového a plyno-
vého pedálu, aby ste nezošliapli nesprávny pedál. 

• Neúmyselné zošliapnutie plynového pedálu namiesto brzdového pedá-
lu bude mať za následok náhle zrýchlenie, a to môže viesť k nehode
s následkom smrti alebo vážnych zranení.

• Pri cúvaní môžete telo vykrútiť tak, že iba s ťažkosťami dosiahnete na
pedále. Uistite sa, že môžete pedále riadne ovládať.

• Uistite sa, že sedíte v správnej jazdnej polohe, aj keď s vozidlom iba
popodchádzate, aby ste mohli riadne zošliapnuť pedále brzdy a plynu.

• Zošľapujte brzdový pedál pravou nohou. Zošliapnutie brzdového pedá-
lu ľavou nohou môže v naliehavom prípade spôsobiť oneskorenú reak-
ciu, a to môže viesť k nehode.

●Nejazdite alebo nezastavujte s vozidlom blízko horľavých materiálov.
Výfukový systém a výfukové plyny môžu byť veľmi horúce. Ak je v blízkos-
ti nejaký horľavý materiál, mohlo by dôjsť k požiaru.

●U vozidiel s Multidrive nenechávajte vozidlo popodchádzať dozadu, ak je
radiaca páka v polohe pre jazdu, alebo popodchádzať dopredu, ak je ra-
diaca páka v "R".
To môže spôsobiť zastavenie motora alebo dôjde ku zníženiu výkonu bŕzd
a riadenia, a to môže viesť k nehode alebo k poškodeniu vozidla.

●Ak ucítite vo vnútri vozidla výfukové plyny, otvorte okná a skontrolujte, či
sú zatvorené zadné dvere.
Veľké množstvo výfukových plynov vo vozidle môže spôsobiť ospalosť vo-
diča a nehodu s následkom smrti alebo vážne ohrozenie zdravia. Nechajte
vozidlo ihneď skontrolovať ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo
servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborní-
kom.
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VERSO
VÝSTRAHA

■Počas jazdy s vozidlom

●U vozidiel s Multidrive nepresúvajte radiacu páku do "P", keď sa vozidlo
pohybuje.
To môže spôsobiť poškodenie prevodovky a môže to mať za následok
stratu ovládateľnosti vozidla.

●Nepresúvajte radiacu páku do "R", keď sa vozidlo pohybuje dopredu. 
To môže spôsobiť poškodenie prevodovky a môže to mať za následok
stratu ovládateľnosti vozidla.

●Nepresúvajte radiacu páku do polohy pre jazdu, keď sa vozidlo pohybuje
dozadu.
To môže spôsobiť poškodenie prevodovky a môže to mať za následok
stratu ovládateľnosti vozidla.

●Presunutím radiacej páky do "N", keď sa vozidlo pohybuje, dôjde k odpo-
jeniu motora od prevodovky. Keď je zvolené "N", nie je možné brzdiť moto-
rom.

●Počas normálnej jazdy nevypínajte motor. Vypnutím motora počas jazdy
nedôjde ku strate schopnosti vozidlo riadiť alebo brzdiť, ale posilňovače
týchto systémov nebudú fungovať. To spôsobí omnoho obtiažnejšie riade-
nie a brzdenie, takže by ste mali s vozidlom zájsť ku kraju vozovky a za-
staviť čo najskôr, akonáhle to bude bezpečné. 
Avšak v prípade núdze, napr., ak nie je možné vozidlo zastaviť normálnym
spôsobom: S. 574

●Aby ste udržali bezpečnú rýchlosť pri jazde z kopca, použite brzdenie mo-
torom (podradenie).
Nepretržité používanie bŕzd môže spôsobiť prehriatie a stratu účinnosti
bŕzd. (S. 208, 214)

●Keď zastavíte na svahu, použite brzdový pedál a parkovaciu brzdu, aby ste
zabránili popodchádzaniu dozadu alebo dopredu a tým aj vzniku nehody.

●Počas jazdy neupravujte polohu volantu, sedadla alebo vnútorného alebo
vonkajších spätných zrkadiel.
To by mohlo mať za následok stratu ovládateľnosti vozidla a mohlo by to
spôsobiť nehodu s následkami smrteľného alebo vážneho zranenia.
90
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P
očas jazdy

VERSO
VÝSTRAHA

■Počas jazdy s vozidlom

●Vždy skontrolujte, že ruky, hlavy a ďalšie časti tela cestujúcich nie sú mimo
vozidlo, pretože to môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.

■Keď idete na klzkých povrchoch vozoviek

●Prudké zabrzdenie, zrýchlenie a zatočenie môže spôsobiť preklzávanie
pneumatík a zníženie vašej schopnosti ovládať vozidlo, a to môže viesť
k nehode.

●Prudká akcelerácia, brzdenie motorom z dôvodu preradenia alebo rýchle
zmeny otáčok motora môžu spôsobiť šmyk vozidla, a to môže viesť k ne-
hode.

●Po prejdení kaluže mierne zošliapnite brzdový pedál, aby ste sa uistili, že
brzdy fungujú správne. Mokré brzdové doštičky môžu brániť správnej
funkcii bŕzd. Ak sú brzdy mokré iba na jednej strane a riadne nefungujú,
môže to ovplyvniť riadenie, a to by mohlo viesť k nehode.

■Keď radíte radiacou pákou (vozidlá s Multidrive)

Dávajte pozor, aby ste nepresúvali radiacu páku pri zošliapnutom plynovom
pedále.
To môže viesť k neočakávanému prudkému zrýchleniu vozidla, a to môže
spôsobiť nehodu s následkami smrteľných alebo vážnych zranení.

■Keď je vozidlo zastavené

●Nevytáčajte motor.
Ak je zaradená iná poloha ako "P" (Multidrive) alebo "N", vozidlo môže ná-
hle a neočakávane zrýchliť a spôsobiť tak nehodu.

●Nenechávajte vozidlo dlhšiu dobu s bežiacim motorom.
Ak sa nie je možné takej situácii vyhnúť, zaparkujte vozidlo na otvorenom
priestore a skontrolujte, či výfukové plyny nevnikajú do vnútra vozidla.

●U vozidiel s Multidrive majte vždy zošliapnutý brzdový pedál, keď beží mo-
tor, a ak je to nutné, zabrzdite parkovaciu brzdu, aby ste zabránili neho-
dám z dôvodu popodchádzania vozidla.

●Ak je vozidlo zastavené na svahu, vždy zošliapnite brzdový pedál a bez-
pečne zabrzdite parkovaciu brzdu, ak je to nutné, aby ste zabránili neho-
dám z dôvodu popodchádzania vozidla dopredu alebo dozadu.
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VERSO
VÝSTRAHA

■Keď je vozidlo zastavené

●Vyhnite sa vytáčaniu alebo pretáčaniu motora. Beh motora vo vysokých
otáčkach, keď je vozidlo zastavené, môže spôsobiť prehriatie výfukového
systému, a to by mohlo viesť k požiaru, ak je v okolí horľavý materiál.

■Keď parkujete vozidlo

●Nenechávajte okuliare, zapaľovače cigariet, plechovky so sprejom alebo
nápojmi vo vozidle, ak stojí na slnku.
Inak sa môže stať nasledujúce:

• Plyn môže unikať zo zapaľovača cigariet alebo zo spreja, a to môže
viesť k požiaru.

• Teplota vo vnútri vozidla môže spôsobiť, že plastové šošovky a plasto-
vý materiál okuliarov sa zdeformuje alebo praskne.

• Plechovky s nápojmi môžu prasknúť, ich obsah vystriekne na interiér
vozidla a môže tiež spôsobiť skrat elektrických súčastí vozidla.

●Vždy zabrzdite parkovaciu brzdu, presuňte radiacu páku do "P" (Multidrive),
vypnite motor a zamknite vozidlo.
Nenechávajte vozidlo bez dozoru, keď beží motor.

●Nedotýkajte sa výfukového potrubia, keď motor beží alebo ihneď po vyp-
nutí motora. 
Môžete sa popáliť.

●Nenechávajte motor bežať na miestach s nahromadeným snehom, alebo
na miestach, kde sneží. Ak vzniknú okolo vozidla snehové záveje, keď
motor beží, výfukové plyny sa môžu hromadiť a vniknúť do vozidla. To
môže spôsobiť smrť alebo vážne ohrozenie zdravia.
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VERSO
VÝSTRAHA

■Výfukové plyny

Výfukové plyny obsahujú škodlivý oxid uhoľnatý (CO), ktorý je bezfarebný
a bez zápachu. Vdychovanie výfukových plynov môže spôsobiť smrť alebo
vážne ohrozenie zdravia.

●Ak je vozidlo v zle vetranom priestore, motor vypnite. V uzavretých priesto-
roch, ako sú garáže, sa môžu výfukové plyny hromadiť a vnikať do vozidla.
To môže spôsobiť smrť alebo vážne ohrozenie zdravia.

●Výfuk by mal byť príležitostne kontrolovaný. Ak sa na ňom vyskytujú otvo-
ry alebo trhliny spôsobené koróziou, poškodenie spojov alebo abnormálny
hluk výfuku, nechajte vozidlo skontrolovať a opraviť ktorýmkoľvek autori-
zovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným, riadne kvalifiko-
vaným a vybaveným odborníkom. Inak môžu výfukové plyny vnikať do
vozidla, a to by mohlo viesť ku smrti alebo vážnemu ohrozeniu zdravia.

■Keď si vo vozidle zdriemnete

Vždy vypnite motor. 
Inak môžete nechtiac pohnúť radiacou pákou alebo zošliapnuť plynový pe-
dál, a to môže spôsobiť nehodu alebo požiar z dôvodu prehriatia motora.
Navyše, ak je vozidlo zaparkované v zle vetranom priestore, výfukové plyny
sa môžu nahromadiť a vniknúť do vozidla, a to by mohlo viesť ku smrti alebo
vážnemu ohrozeniu zdravia.
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VÝSTRAHA

■Keď brzdíte vozidlo

●Keď sú brzdy mokré, choďte opatrnejšie.
Keď sú brzdy mokré, brzdná vzdialenosť sa zväčšuje a to môže spôsobiť,
že jedna strana vozidla brzdí inak ako druhá strana. Tiež parkovacia brzda
nemusí bezpečne udržať vozidlo.

●Ak funkcia posilňovača bŕzd nefunguje, nejazdite príliš blízko za inými vo-
zidlami a vyhnite sa klesaniu alebo prudkým zákrutám, ktoré vyžadujú brz-
denie.
V tom prípade je stále možné brzdiť, ale brzdový pedál by mal byť zošliap-
nutý pevnejšie ako obvykle. Tiež sa predĺži brzdná vzdialenosť. Nechajte
brzdy ihneď opraviť.

●Nepumpujte brzdovým pedálom, keď nebeží motor. 
Každé zošliapnutie pedálu spotrebováva zásobu tlaku posilňovaných bŕzd.

●Brzdový systém sa skladá z 2 nezávislých hydraulických systémov: Ak je-
den zo systémov zlyhá, druhý je stále v činnosti. V tom prípade by mal byť
brzdový pedál zošliapnutý pevnejšie ako obvykle a brzdná vzdialenosť sa
predĺži.
Nechajte brzdy ihneď opraviť.
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UPOZORNENIE

■Počas jazdy s vozidlom

Vozidlá s Multidrive

●Nezošľapujte naraz plynový a brzdový pedál počas jazdy, pretože to môže
obmedziť hnací moment.

●Nepoužívajte plynový pedál alebo nezošľapujte naraz plynový a brzdový
pedál, aby ste udržali vozidlo vo svahu.

Vozidlá s manuálnou prevodovkou

●Nezošľapujte naraz plynový a brzdový pedál počas jazdy, pretože to môže
obmedziť hnací moment.

●Neraďte prevodové stupne bez toho, že úplne zošliapnete spojkový pedál.
Po zaradení neuvoľňujte prudko spojkový pedál. Inak to môže poškodiť
spojku, prevodovku a radenie.

●Dodržujte nasledujúce, aby ste zabránili poškodeniu spojky.

• Nenechávajte počas jazdy nohu na spojkovom pedáli.
Mohlo by to spôsobiť problémy so spojkou.

• Nepoužívajte iné prevodové stupne ako 1. prevodový stupeň pre rozjazd
a jazdu dopredu.
Tým môžete poškodiť spojku.

• Nepoužívajte spojku, aby ste vozidlo udržali na mieste pri zastavení
v kopci.
Tým môžete poškodiť spojku.

●Nepresúvajte radiacu páku do "R", keď sa vozidlo ešte pohybuje. Inak to
môže poškodiť spojku, prevodovku a radenie.

■Keď parkujete vozidlo (vozidlá s Multidrive)

Vždy dajte radiacu páku do "P". Inak to môže spôsobiť, že sa vozidlo pohne,
alebo môže náhle zrýchliť, ak nechtiac zošliapnete plynový pedál.
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UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu súčastí vozidla

●Neotáčajte volant na doraz v obidvoch smeroch a nedržte ho tam dlhšiu
dobu. 
Tým sa môže poškodiť elektromotor posilňovača riadenia.

●Keď idete cez nerovnosti na ceste, choďte čo najpomalšie, aby ste zabrá-
nili poškodeniu kolies, podvozku vozidla, atď.

● Iba naftový motor: Nechávajte bežať motor na voľnobeh po jazde vysokou
rýchlosťou alebo stúpaní do kopca. Vypnite motor iba vtedy, keď turbodú-
chadlo vychladne.
Inak to môže spôsobiť poškodenie turbodúchadla.

■Keď počujete kvílivý alebo škrípavý zvuk (indikátory opotrebovania
brzdových doštičiek)

Nechajte čo najskôr skontrolovať a vymeniť brzdové doštičky u ktoréhokoľ-
vek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného riadne
kvalifikovaného a vybaveného odborníka. 
Ak nebudú doštičky včas vymenené, môže dôjsť k poškodeniu kotúčov.

Je nebezpečné jazdiť s vozidlom, keď sú prekročené medze opotrebovania
brzdových doštičiek a/alebo kotúčov.

■Keď dôjde k defektu pneumatiky počas jazdy

Vypustená alebo poškodená pneumatika môže spôsobiť nasledujúce situá-
cie. Držte pevne volant a pozvoľna zošliapnite brzdový pedál, aby ste vo-
zidlo spomalili.

●Môže byť ťažké ovládať vozidlo.

●Vozidlo vydáva neobvyklé zvuky.

●Vozidlo reaguje nenormálne.

Informácie o tom, čo robiť, keď prasknete pneumatiku. (S. 522, 539)
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2-1. Postupy pre jazdu

2

P
očas jazdy

VERSO
UPOZORNENIE

■Keď narazíte na zaplavené vozovky

Nejazdite po vozovke, ktorá bola zaplavená po silnom daždi, atď. Tým by
mohlo dôjsť k nasledujúcemu vážnemu poškodeniu vozidla.

●Zastavenie motora

●Skrat elektrických súčastí

●Poškodenie motora spôsobené ponorením do vody

V prípade, že ste jazdili po zaplavenej vozovke a vozidlo bolo zaplavené, po-
žiadajte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo
iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka, aby skontroloval na-
sledujúce.

●Funkcia bŕzd

●Zmeny množstva a kvality motorového oleja, prevodovej kvapaliny, atď.

●Stav maziva ložisiek a kĺbov zavesenia (kde je to možné) funkciu všetkých
kĺbov, ložisiek, atď.
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VERSO
2-1. Postupy pre jazdu
Spínač motora (zapaľovania) 
(vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania)

■ Štartovanie motora

Multidrive

Skontrolujte, či je zabrzdená parkovacia brzda.

Skontrolujte, či je radiaca páka v "P".

Seďte na sedadle vodiča a pevne zošliapnite brzdový pedál.

Otočte spínač motora do polohy "START" a naštartujte mo-
tor.

Manuálna prevodovka (benzínový motor)

Skontrolujte, či je zabrzdená parkovacia brzda.

Skontrolujte, či je radiaca páka nastavená v "N".

Seďte na sedadle vodiča a pevne zošliapnite spojkový pedál.

Otočte spínač motora do polohy "START" a naštartujte mo-
tor.

Manuálna prevodovka (naftový motor)

Skontrolujte, či je zabrzdená parkovacia brzda.

Skontrolujte, či je radiaca páka nastavená v "N".

Seďte na sedadle vodiča a pevne zošliapnite spojkový pedál.

Otočte spínač motora do polohy "ON".

Indikátor  sa rozsvieti.

Potom ako indikátor  zhasne otočte spínač motora
do polohy "START" a naštartujte motor.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5
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2

P
očas jazdy

VERSO
■ Spínač motora (zapaľovania)

"LOCK" (Zamknuté)

Volant je zamknutý a je možné
vybrať kľúč. (Vozidlá s Multidrive:
Kľúč môže byť vybraný iba vte-
dy, keď je radiaca páka v "P".)

"ACC" (Príslušenstvo)

Niektoré elektrické súčasti, ako
je audiosystém, je možné pou-
žívať. 

"ON" (ZAPNUTÉ)

Všetky elektrické súčasti je
možné používať. 

"START" (Štartovanie)

Štartovanie motora.
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2-1. Postupy pre jazdu

VERSO
■Keď nie je možné uvoľniť zámok volantu

■Ak motor neštartuje

Systém imobilizéra motora nemusel byť deaktivovaný. (S. 124)
Kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, ale-
bo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

■Funkcia upozornenia na kľúč

Keď je kľúč v polohe "LOCK" alebo "ACC", potom pri otvorení dverí vodiča
zaznie bzučiak, aby vás upozornil na to, že máte vybrať kľúč.

VÝSTRAHA

■Keď štartujete motor

Vždy štartujte motor, keď sedíte na sedadle vodiča. Za žiadnych okolností
nezošľapujte plynový pedál pri štartovaní motora.
To môže spôsobiť nehodu s následkami smrteľných alebo vážnych zranení.

■Výstraha počas jazdy

Neotáčajte spínač motora do polohy "LOCK". 
Ak musíte v prípade núdze vypnúť motor počas jazdy, otočte spínač motora
iba do polohy "ACC". (S. 574)

Pri štartovaní motora sa môže stať, že
kľúč uviazne v polohe "LOCK". Aby ste
kľúč uvoľnili, otáčajte ho pri súčasnom
miernom otáčaní volantu oboma smermi.
00
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2-1. Postupy pre jazdu

2

P
očas jazdy

VERSO
UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Nenechávajte spínač motora v polohe "ACC" alebo "ON" dlhú dobu, ak ne-
beží motor.

■Keď štartujete motor

●Nepretáčajte motor naraz dlhšie ako 30 sekúnd. Tým by sa mohli prehriať
systémy štartéra a káblov.

●Nevytáčajte studený motor.

●Ak je ťažké motor naštartovať alebo často zhasína, nechajte vozidlo ihneď
skontrolovať ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom
Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom. 
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VERSO
2-1. Postupy pre jazdu
Spínač motora (zapaľovania) 
(vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania)

Vykonaním nasledujúcich činností, keď máte pri sebe elektronický

kľúč, štartujete motor alebo meníte režimy spínača "ENGINE START

STOP".

■ Štartovanie motora

Multidrive

Skontrolujte, či je zabrzdená parkovacia brzda.

Skontrolujte, či je radiaca páka v "P".

Seďte na sedadle vodiča a pevne zošliapnite brzdový pedál.

Indikátor spínača "ENGINE START STOP" sa rozsvieti zeleno.

Stlačte spínač "ENGINE
START STOP".

Motor môže byť naštartovaný
z ktoréhokoľvek režimu spína-
ča "ENGINE START STOP".
Držte zošliapnutý brzdový pe-
dál, až bude motor úplne na-
štartovaný. Motor sa bude
pretáčať, až naštartuje, alebo
až 30 sekúnd, podľa toho čo
nastane skôr.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
02
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2-1. Postupy pre jazdu

2

P
očas jazdy

VERSO
Manuálna prevodovka

Skontrolujte, či je zabrzdená parkovacia brzda.

Skontrolujte, či je radiaca páka nastavená v "N".

Seďte na sedadle vodiča a pevne zošliapnite spojkový pedál.

Indikátor spínača "ENGINE START STOP" sa rozsvieti zeleno.

Stlačte spínač "ENGINE
START STOP".

Motor môže byť naštartovaný
z ktoréhokoľvek režimu spína-
ča "ENGINE START STOP".
Držte zošliapnutý spojkový pe-
dál, až bude motor úplne na-
štartovaný. Motor sa bude
pretáčať, až naštartuje, alebo
až 30 sekúnd, podľa toho čo
nastane skôr.

Iba naftový motor: Indikátor
 sa rozsvieti. Motor sa zač-

ne štartovať potom, ako indiká-
tor zhasne.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
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2-1. Postupy pre jazdu

VERSO
■ Prepínanie režimov spínača "ENGINE START STOP"

Režimy je možné prepínať stlačením spínača "ENGINE START
STOP" pri uvoľnenom brzdovom pedáli (Multidrive) alebo spoj-
kovom pedáli (manuálna prevodovka). (Režim sa prepne pri
každom stlačení spínača.)

Vypnuté*

Môžu byť používané varovné
svetlá.

Režim PRÍSLUŠENSTVO

Niektoré elektrické súčasti, ako
je audiosystém, je možné pou-
žívať.

Indikátor spínača "ENGINE
START STOP" sa rozsvieti
oranžovo.

Režim ZAPAĽOVANIE ZAP-
NUTÉ

Všetky elektrické súčasti je mož-
né používať.

Indikátor spínača "ENGINE
START STOP" sa rozsvieti oran-
žovo.

*: U vozidiel s Multidrive, ak je radiaca páka v inej polohe ako "P", keď vy-
pínate motor, spínač "ENGINE START STOP" sa prepne do režimu
PRÍSLUŠENSTVO, nie do VYPNUTÉ.
04
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2-1. Postupy pre jazdu

2

P
očas jazdy

VERSO
■Ak motor neštartuje

Systém imobilizéra motora nemusel byť deaktivovaný. (S. 124) 
Kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, ale-
bo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

■Zámok volantu

Keď je vypnutý spínač "ENGINE START STOP" a potom sú otvorené a za-
tvorené dvere, funkcia zámku volantu zamkne volant v jeho aktuálnej polohe.
Zámok volantu bude zrušený, keď budete znova ovládať spínač "ENGINE
START STOP".

■Keď nie je možné uvoľniť zámok volantu

■Predchádzanie prehriatiu elektromotora zámku volantu

Ak je motor opakovane štartovaný a vypínaný počas krátkej doby, činnosť
elektromotora zámku volantu bude obmedzená, aby sa predišlo jeho prehria-
tiu. Ak k tomu dôjde, počkajte chvíľu bez ovládania spínača "ENGINE START
STOP". Systém sa vráti do normálneho stavu v priebehu približne 10 sekúnd.

■Keď indikátor spínača "ENGINE START STOP" bliká oranžovo

Systém môže mať poruchu. Nechajte vozidlo ihneď skontrolovať ktorýmkoľ-
vek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne
kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

Zelený indikátor na spínači "ENGINE
START STOP" bude blikať a na multiin-
formačnom displeji sa zobrazí hlásenie.
Aby ste ho uvoľnili, stlačte spínač "EN-
GINE START STOP" pri súčasnom mier-
nom otáčaním volantom na obidve strany.
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2-1. Postupy pre jazdu

VERSO
■Funkcia automatického vypnutia napájania

Vozidlá s Multidrive

Ak je vozidlo ponechané v režime PRÍSLUŠENSTVO dlhšie ako 20 minút
s radiacou pákou v "P", spínač "ENGINE START STOP" sa automaticky
vypne.

Vozidlá s manuálnou prevodovkou

Ak je vozidlo ponechané v režime PRÍSLUŠENSTVO dlhšie ako 20 mi-
nút, spínač "ENGINE START STOP" sa automaticky vypne.

■Ovládanie spínača "ENGINE START STOP"

Keď ovládate spínač "ENGINE START STOP", stlačte ho rýchlo a pevne. Ak
nie je spínač stlačený pevne, režim sa nemusí prepnúť alebo sa nemusí na-
štartovať motor. Ak je spínač stlačený rýchlo a pevne, nie je potrebné ho dr-
žať stlačený.

■Vybitie batérie elektronického kľúča

S. 47

■Keď sa vybije batéria elektronického kľúča

S. 562

■Podmienky ovplyvňujúce činnosť

S. 63

■Poznámky pre systém bezkľúčového nastupovania a štartovania

S. 47

VÝSTRAHA

■Keď štartujete motor

Vždy štartujte motor, keď sedíte na sedadle vodiča. Za žiadnych okolností
nezošľapujte plynový pedál pri štartovaní motora.
To môže spôsobiť nehodu s následkami smrteľných alebo vážnych zranení.
06
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2-1. Postupy pre jazdu

2

P
očas jazdy

VERSO
VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy

Ak vozidlo dochádza bez pohonu motorom, napr., keď motor zhasne, neotvá-
rajte dvere alebo neovládajte zámky, kým sa vozidlo bezpečne úplne neza-
staví. Pri jazde so zamknutým volantom môže dôjsť k nehode s následkami
smrti alebo vážnych zranení.

■Vypnutie motora v prípade núdze

Ak chcete počas jazdy s vozidlom v prípade núdze vypnúť motor, stlačte
a podržte spínač "ENGINE START STOP" dlhšie ako 2 sekundy, alebo ho
krátko stlačte 3krát alebo viackrát za sebou. (S. 574)
Spínača "ENGINE START STOP" sa však počas jazdy, s výnimkou prípadu
núdze, nedotýkajte. Vypnutím motora počas jazdy nedôjde ku strate schop-
nosti vozidlo riadiť alebo brzdiť, ale posilňovače týchto systémov nebudú
fungovať. To spôsobí omnoho obtiažnejšie riadenie a brzdenie, takže by ste
mali s vozidlom zájsť ku kraju vozovky a zastaviť čo najskôr, akonáhle to
bude bezpečné.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Nenechávajte spínač "ENGINE START STOP" v režime PRÍSLUŠENSTVO
alebo ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ po dlhú dobu, keď nebeží motor.

■Keď štartujete motor

●Nevytáčajte studený motor.

●Ak je ťažké motor naštartovať alebo často zhasína, nechajte vozidlo ihneď
skontrolovať ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom
Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

■Ovládanie spínača "ENGINE START STOP"

Ak pri ovládaní spínača "ENGINE START STOP" pocítite zadrhávanie alebo
neobvyklý odpor, môže mať tento spínač poruchu. Ihneď kontaktujte ktoré-
hokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne
kvalifikovaného a vybaveného odborníka.
207

_WE_OM64574SK



2

VERSO
2-1. Postupy pre jazdu

Multidrive

: Ak je vo výbave

Zvoľte takú zaradenú polohu, ktorá odpovedá jazdným podmienkam.

■ Radenie radiacou pákou

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štar-
tovania

Keď je spínač motora v polohe "ON", pohybujte radiacou
pákou pri zošliapnutom brzdovom pedáli.

Keď presúvate radiacu páku medzi "P" a "D", uistite sa, že je vo-
zidlo úplne zastavené. 

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štar-
tovania

Keď je spínač "ENGINE START STOP" v režime ZAPAĽO-
VANIE ZAPNUTÉ, pohybujte radiacou pákou pri zošliapnu-
tom brzdovom pedáli. 

Keď presúvate radiacu páku medzi "P" a "D", uistite sa, že je vo-
zidlo úplne zastavené.
08
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2

P
očas jazdy

VERSO
■ Voľba zaradenej polohy

*1: Pre normálnu jazdu nastavte radiacu páku do polohy "D", aby ste znížili
spotrebu paliva a hluk.

*2: Voľbou prevodového stupňa použitím pádlových spínačov radenia mô-
žete ovládať silu brzdenia motorom.

■ Voľba jazdného režimu

Stlačte spínač.

Pre silné zrýchlenie a jazdu
v horských oblastiach.

Pre návrat do normálneho reži-
mu stlačte spínač ešte raz.

Zaradená poloha Funkcia 

P Parkovanie vozidla alebo štartovanie motora

R Cúvanie

N Neutrál

D
Normálna jazda*1 alebo jazda s dočasnou voľbou 

prevodového stupňa*2

M
Jazda v 7stupňovom športovom sekvenčnom režime 

radenia (S. 211)
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VERSO
Jazda v polohe "D"

■ Radiaca páka 

Ak je radiaca páka presunutá do polohy "D", je automaticky zvole-
ný príslušný prevodový pomer podľa jazdných podmienok. 

■ Pádlové spínače radenia

Keď je radiaca páka v polohe "D", je možné dočasne prepnúť na
brzdenie motorom.

Radenie smerom hore

Radenie smerom dolu

Ak nie sú ovládané pádlové spí-
nače radenia, zobrazený prevo-
dový stupeň na ukazovateli sa
nemení.

Prevodové stupne sa však automaticky zmenia, aj v polohe "D",
keď sú otáčky motora príliš vysoké alebo príliš nízke. 
10
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P
očas jazdy

VERSO
Jazda v polohe "M"

Pri presunutí radiacej páky do polohy "M" je možné prepínať medzi 7
prevodovými stupňami.

Radenie smerom hore

Radenie smerom dolu

Ak neovládate radiacu páku ale-
bo pádlové spínače radenia, zo-
brazený prevodový stupeň na
ukazovateli sa nemení. 

Prevodové stupne sa však automaticky zmenia, aj v polohe "M",
keď sú otáčky motora príliš vysoké alebo príliš nízke. 
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■Pádlový spínač radenia

●Keď ovládate pádlové spínače radenia v polohe "D", bude automaticky
zvolený prevodový stupeň podľa rýchlosti vozidla a jazdných podmienok.

●Automatická deaktivácia voľby prevodového stupňa v polohe "D"
Voľba prevodového stupňa v polohe "D" bude deaktivovaná v nasledujú-
cich situáciách:

• Pádlový spínač radenia "+" je po nejakú dobu pridržaný
• Keď sa vozidlo zastaví
• Ak je plynový pedál zošliapnutý dlhšie ako určitú dobu v jednom prevo-

dovom stupni

■Výstražný bzučiak obmedzenia podradenia

Aby bola zaistená bezpečnosť a jazdný výkon, môže byť v niektorých prípa-
doch obmedzené podradenie. Za určitých okolností nemusí byť možné pod-
radiť, ani keď ovládate radiacu páku alebo pádlové spínače radenia.
(Výstražný bzučiak zaznie dvakrát.)

■Keď idete s aktivovaným tempomatom (ak je vo výbave)

Aj keď vykonáte nasledujúce činnosti so zámerom umožniť brzdenie moto-
rom, nebude brzdenie motorom aktivované, pretože tempomat nebol zrušený.

• Keď idete v "D" alebo 7stupňovom športovom sekvenčnom režime riade-
nia, podradíte na "6", "5" alebo "4". (S. 210, 211)

• Keď prepnete jazdný režim do režimu "SPORT", keď idete v polohe "D".
(S. 209)
12
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■Automatická deaktivácia režimu "SPORT"

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Ak je spínač motora otočený do polohy "LOCK" po jazde v režime
"SPORT", tento režim bude automaticky deaktivovaný.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Ak je spínač "ENGINE START STOP" vypnutý po jazde v režime "SPORT",
tento režim bude automaticky deaktivovaný.

■Keď nie je možné presunúť radiacu páku z "P"

S. 559

■Keď sa po presunutí radiacej páky do polohy "M" nezobrazí indikátor
"M"

Ak sa displej neprepne na "M" v inom ako hore uvedenom prípade, môže to
znamenať poruchu systému prevodovky. Nechajte vozidlo ihneď skontrolo-
vať ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo
iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

■Automatická voľba prevodových stupňov

Keď vozidlo zastaví, prevodovka podradí, aby vám umožnila rozjazd na prvý
rýchlostný stupeň.
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Manuálna prevodovka

: Ak je vo výbave

■ Radenie radiacou pákou 

Pred ovládaním radiacej páky
úplne zošliapnite spojkový pe-
dál a potom ho pomaly uvoľ-
ňujte.

■ Presunutie radiacej páky do "R"

Presuňte radiacu páku do polo-
hy "R" pri nadzdvihnutí krúžku.
14
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VERSO
Indikátor radenia

Indikátor radenia pomáha vodičovi dosiahnuť zníženie spotreby pali-
va a zníženie emisií vo výfukových plynoch v rámci výkonu motora.

Radenie smerom hore

Radenie smerom dolu 

■Displej indikátora radenia 

Indikátor radenia sa nemusí zobraziť, keď budete mať položenú nohu na
spojkovom pedáli. 
215
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2-1. Postupy pre jazdu

VERSO
■Maximálne povolené rýchlosti 

Dodržujte nasledujúce maximálne povolené rýchlosti na každý prevodový
stupeň, keď je nutné maximálne zrýchlenie. 

Benzínový motor
km/h

Naftový motor
km/h

VÝSTRAHA

■Displej indikátora radenia 

Z bezpečnostných dôvodov by sa vodič nemal pozerať iba na displej. Sle-
dujte displej vtedy, keď je to bezpečné, popritom berte do úvahy aktuálny
stav dopravy a vozovky. 
Inak to môže viesť k nehode.

Zaradená poloha Maximálna rýchlosť

1 48

2 89

3 122

4 165

Zaradená poloha Maximálna rýchlosť

1 40

2 81

3 127

4 180
16
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2-1. Postupy pre jazdu

2

P
očas jazdy

VERSO
UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu prevodovky

●Nenadzdvihujte krúžok okrem situácie, keď presúvate radiacu páku do
"R".

●Presúvajte radiacu páku do "R" iba vtedy, keď vozidlo stojí.

●Nepresúvajte radiacu páku do "R" bez
zošliapnutia spojkového pedálu.
217
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2

VERSO
2-1. Postupy pre jazdu

Páčka smerových svetiel

■Smerové svetlá môžete ovládať, keď

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač motora je v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač "ENGINE START STOP" je v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

■Keď indikátory blikajú rýchlejšie ako obvykle

Skontrolujte, či nie je prepálené vlákno žiarovky v predných alebo zadných
smerových svetlách.

Odbočenie vpravo

Odbočenie vľavo

Pre signalizáciu zmeny jazd-
ného pruhu posuňte a čias-
točne pridržte páčku.

Pravá šípka bude blikať, kým
páčku neuvoľníte.

Pre signalizáciu zmeny jazd-
ného pruhu posuňte a čias-
točne pridržte páčku.

Ľavá šípka bude blikať, kým
páčku neuvoľníte.
18
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P
očas jazdy

VERSO
2-1. Postupy pre jazdu

Parkovacia brzda

■ Zabrzdenie parkovacej brzdy

Úplne zabrzdite parkovaciu
brzdu, majte pri tom zošliap-
nutý brzdový pedál.

V tom okamihu sa rozsvieti in-
dikátor.

■ Uvoľnenie parkovacej brzdy

Zľahka nadzdvihnite páku

Stlačte tlačidlo

Dajte páku úplne dolu
219
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2-1. Postupy pre jazdu

VERSO
■Používanie v zime

S. 289

UPOZORNENIE

■Pred jazdou

Úplne uvoľnite parkovaciu brzdu.
Jazda so zabrzdenou parkovacou brzdou povedie k prehriatiu brzdových sú-
častí, a to môže ovplyvniť výkon brzdenia a zvýšiť opotrebovanie brzdy.
20
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P
očas jazdy

VERSO
2-1. Postupy pre jazdu

Klaksón

■Po nastavení volantu

Uistite sa, že je volant bezpečne zaistený.

Ak nie je volant bezpečne zaistený, klaksón nemusí zaznieť. (S. 104)

Pre rozozvučanie klaksónu
stlačte značku  alebo
okolie.
221
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VERSO
2-2. Prístrojová doska
Prístroje a ukazovatele

Vozidlá s ľavostranným riadením

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Nasledujúce prístroje, ukazovatele a displeje svietia, keď je spí-
nač motora v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Nasledujúce prístroje, ukazovatele a displeje svietia, keď je spínač
"ENGINE START STOP" v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

Otáčkomer

Ukazuje otáčky motora (počet otáčok za minútu)

Rýchlomer

Ukazuje rýchlosť vozidla

Multiinformačný displej

Ukazuje vodičovi rôzne údaje týkajúce sa jazdy (S. 232)

Tlačidlo prepínania displeja

S. 224

Palivomer

Ukazuje množstvo paliva, ktoré zostáva v nádrži
22
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2-2. Prístrojová doska

2

P
očas jazdy

VERSO
Zobrazenie celkového počítadla kilometrov, denného počítadla
kilometrov, času činnosti systému Stop & Start, času celkovej
činnosti systému Stop & Start, informácie o požadovanej údržbe
a ovládania osvetlenia prístrojovej dosky.

S. 224

Vozidlá s pravostranným riadením:

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Nasledujúce prístroje, ukazovatele a displeje svietia, keď je spí-
nač motora v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Nasledujúce prístroje, ukazovatele a displeje svietia, keď je spínač
"ENGINE START STOP" v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

Multiinformačný displej

Ukazuje vodičovi rôzne údaje týkajúce sa jazdy (S. 232)

Rýchlomer

Ukazuje rýchlosť vozidla

Otáčkomer

Ukazuje otáčky motora (počet otáčok za minútu)
223
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2-2. Prístrojová doska

VERSO
Prepínanie zobrazenia

Zobrazené položky môžu byť prepínané stlačením tlačidla.

Celkové počítadlo kilometrov

Zobrazuje celkovú vzdialenosť, ktorú vozidlo ušlo.

Denné počítadlo A

Zobrazuje vzdialenosť, ktorú vozidlo ušlo od posledného vynulova-
nia počítadla.

Stlačením a podržaním tlačidla sa počítadlo vynuluje.

Zobrazenie celkového počítadla kilometrov, denného počítadla
kilometrov, času činnosti systému Stop & Start, času celkovej
činnosti systému Stop & Start, informácie o požadovanej údržbe
a ovládania osvetlenia prístrojovej dosky.

S. 224

Palivomer

Ukazuje množstvo paliva, ktoré zostáva v nádrži

Tlačidlo prepínania displeja

S. 224
24

_WE_OM64574SK



2-2. Prístrojová doska

2

P
očas jazdy

VERSO
Denné počítadlo B

Zobrazuje vzdialenosť, ktorú vozidlo ušlo od posledného vynulova-
nia počítadla.

Stlačením a podržaním tlačidla sa počítadlo vynuluje.

Čas činnosti systému Stop & Start (ak je vo výbave)

Zobrazuje dobu, kedy bol motor vypnutý z dôvodu činnosti systé-
mu Stop & Start počas aktuálnej cesty.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania:
Od zapnutia spínača motora do polohy "ON" do vypnutia spínača
motora do polohy "LOCK".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania:
Od zapnutia spínača "ENGINE START STOP" do režimu ZAPAĽO-
VANIE ZAPNUTÉ do vypnutia spínača "ENGINE START STOP".

Čas celkovej činnosti systému Stop & Start (ak je vo výbave)

Zobrazuje celkovú dobu, kedy bol motor vypnutý z dôvodu činnosti
systému Stop & Start od posledného vynulovania systému.

Informácie o požadovanej údržbe (iba naftový motor)

Zobrazuje zostávajúcu vzdialenosť do výmeny motorového oleja.
Ak je pred vzdialenosťou zobrazené "-", znamená to, že je vzdiale-
nosť pre údržbu oleja prekročená. Nechajte vymeniť motorový olej
ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota,
alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

• Zobrazí informácie o požadovanej údržbe, keď je spínač motora otoče-

ný do polohy "ON" (vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania

a štartovania) alebo je spínač "ENGINE START STOP" zapnutý do re-

žimu ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ (vozidlá so systémom bezkľúčového

nastupovania a štartovania).

• Spôsob vynulovania informácií o požadovanej údržbe (S. 420).
225
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2-2. Prístrojová doska

VERSO
Ovládanie osvetlenia prístrojovej dosky

Jas osvetlenia prístrojovej dosky, keď je zapnutý spínač svetlometov,
môže byť nastavený v 5 úrovniach jasu.

Stlačte spínač ovládania osvetle-
nia prístrojovej dosky.

Pri každom stlačení spínača sa
jas osvetlenia prístrojovej dosky
prepne. Pre rýchle prepnutie me-
dzi úrovňou jasu a predchádzajú-
cim stavom stlačte a držte spínač.

Úroveň osvetlenia bude automaticky nastavená 10 sekúnd po
poslednom stlačení spínača.

Úroveň osvetlenia sa tiež nastaví stlačením tlačidla prepínania zo-
brazenia pred ubehnutím 10 sekúnd.

KROK 1

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu motora a jeho súčastí

●Nenechávajte ručičku otáčkomera dosiahnuť červenú oblasť, ktorá signali-
zuje maximálne otáčky motora.

●Motor sa môže prehrievať, ak sa rozsvieti alebo bliká výstražná kontrolka
vysokej teploty chladiacej kvapaliny motora (Červená). V tom prípade vo-
zidlo ihneď zastavte na bezpečnom mieste a až motor úplne vychladne,
skontrolujte ho. (S. 569)

KROK 2
26
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P
očas jazdy

VERSO
2-2. Prístrojová doska

Indikátory a výstražné kontrolky

Indikátory a výstražné kontrolky na prístrojovej doske a strednom
paneli informujú vodiča o stave rôznych systémov vozidla.

Z dôvodu vysvetlenia ukazuje nasledujúci obrázok všetky indikátory
a výstražné kontrolky rozsvietené.

Prístrojová doska (vozidlá s ľavostranným riadením)*

Prístrojová doska (vozidlá s pravostranným riadením)*

*: Jednotky použité na rýchlomere, otáčkomere a na niektorých indikáto-
roch sa môžu líšiť v závislosti na motore, prevodovke, atď.
227
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2-2. Prístrojová doska

VERSO
Stredný panel (vozidlá s manuálnym systémom klimatizácie)

Stredný panel (vozidlá s automatickým systémom klimatizácie)

7miestne modely

5miestne modely

7miestne modely

5miestne modely
28
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2-2. Prístrojová doska

2

P
očas jazdy

VERSO
229

■ Indikátory
Indikátory informujú vodiča o prevádzkovom stave rôznych sys-
témov vozidla. 

Indikátor smerových sve-
tiel (S. 218) (ak je vo 

výbave)

Indikátor "SET" 
 (S. 258)

Indikátor diaľkových sve-
tiel (S. 245) (ak je vo 

výbave)

Indikátor obmedzovača 
 rýchlosti (S. 262)

Indikátor koncových sve-
tiel (S. 244) 

(ak je vo 
výbave)

Indikátor Eko-jazdy 
(S. 188, 242)

Indikátor predných hmlo-
vých svetiel (S. 251)

(ak je vo 
výbave)

Indikátor Stop & Start 
(S. 273)

Indikátor zadného hmlo-
vého svetla (S. 251)

(ak je vo 
výbave)

Indikátor zrušenia 
Stop & Start (S. 274)

Indikátor preklzu 
(S. 281)

(Modrý)

Indikátor teploty chladia-
cej kvapaliny motora

Indikátor vypnutia VSC 
(S. 281)

Indikátor zaradenej 
polohy (S. 208)

(naftový motor)

Indikátor predhrievania 
motora (S. 198, 202)

Indikátor radenia 
(S. 215)

(ak je vo 
výbave)

Indikátor tempomatu 
(S. 258)

Indikátor "SPORT" 
(S. 209)

*1, 3

*1

*1

*1, 2 *4

*1 *3

*1, 5

*3
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2-2. Prístrojová doska

VERSO
*1: Tieto kontrolky sa rozsvietia, keď je spínač motora otočený do polohy
"ON" (vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania)
alebo je spínač "ENGINE START STOP" zapnutý do režimu ZAPAĽO-
VANIE ZAPNUTÉ (vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania
a štartovania), aby signalizovali, že je vykonávaná kontrola systému.
Zhasnú po naštartovaní motora alebo po niekoľkých sekundách. Sys-
tém môže mať poruchu, ak sa niektorá kontrolka nerozsvieti, alebo ak
kontrolky nezhasnú. Nechajte vozidlo skontrolovať ktorýmkoľvek auto-
rizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifi-
kovaným a vybaveným odborníkom.

*2: Kontrolka bliká, aby signalizovala, že je systém v činnosti.

*3: Vozidlá s Multidrive

*4: Tento indikátor sa zafarbí domodra, keď je teplota chladiacej kvapaliny
motora nízka.

*5: Vozidlá s manuálnou prevodovkou

Indikátor zabezpečenia 
(S. 124, 136)

(ak je vo výbave)

Indikátor "PASSENGER AIRBAG" 
(S. 178)

Indikátor parkovacieho asistenta 
(S. 265)

*1
30
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2

P
očas jazdy

VERSO
VÝSTRAHA

■Keď sa nerozsvieti výstražná kontrolka bezpečnostného systému

Ak by sa kontrolka bezpečnostného systému, ako je výstražná kontrolka
ABS a SRS airbagov, nerozsvietila pri naštartovaní motora, znamenalo by
to, že tieto systémy nie sú schopné vás ochrániť pri nehode, a to môže mať
za následok smrť alebo vážne zranenia. Ak k tomu dôjde, nechajte vozidlo
ihneď skontrolovať ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom
Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

■ Výstražné kontrolky

Výstražné kontrolky informujú vodiča o poruchách ktoréhokoľ-
vek zo systémov vozidla. (S. 500)

*1: Tieto kontrolky sa rozsvietia, keď je spínač motora otočený do polohy
"ON" (vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania)
alebo je spínač "ENGINE START STOP" zapnutý do režimu ZAPAĽO-
VANIE ZAPNUTÉ (vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania
a štartovania), aby signalizovali, že je vykonávaná kontrola systému.
Zhasnú po naštartovaní motora alebo po niekoľkých sekundách. Sys-
tém môže mať poruchu, ak sa niektorá kontrolka nerozsvieti, alebo ak
kontrolky nezhasnú. Nechajte vozidlo skontrolovať ktorýmkoľvek auto-
rizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifi-
kovaným a vybaveným odborníkom.

*2: Kontrolka bliká, aby signalizovala poruchu.

*3: Kontrolka sa rozsvieti, aby signalizovala poruchu.

(Červená) (ak je vo 
výbave)

(ak je vo 
výbave)

(ak je vo 
výbave)

(ak je vo 
výbave)

(5miestne modely) (7miestne modely)

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2

*1, 2 *1, 3 *1 *1 *1
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VERSO
2-2. Prístrojová doska

Multiinformačný displej

Multiinformačný displej ukazuje vodičovi rôzne údaje týkajúce sa

jazdy.

● Informácie o jazde
(S. 233)

Zobrazuje jazdný dosah, spot-
rebu paliva a ďalšie informácie
týkajúce sa jazdy.

● Dátum (S. 233)

Zobrazuje a nastavuje sa dá-
tum.

● Zobrazenie vonkajšej teploty
(S. 233)

Ukazuje vonkajšiu teplotu.

● Výstražné hlásenia
(S. 509)

Zobrazia sa automaticky pri vý-
skyte poruchy v niektorom zo
systémov vozidla.
32
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P
očas jazdy

VERSO
Prepínanie zobrazenia

Typ A

Zobrazené položky môžu byť
prepínané stlačením spínača
"DISP".

Typ B

Zobrazené položky môžu byť
prepínané stlačením spínača
"DISP".

Informácie o jazde

● Zobrazenie dátumu a vonkajšej teploty 

Zobrazuje dátum a vonkajšiu
teplotu.

Rozsah teplôt, ktoré môžu byť zo-
brazené je od -40 °C do 50 °C. 
233
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VERSO
● Okamžitá spotreba paliva

Zobrazuje okamžitú spotrebu pa-
liva. 

● Priemerná spotreba paliva

Zobrazuje priemernú spotrebu
paliva od posledného vynulova-
nia tejto funkcie. 

• Funkcia môže byť vynulovaná

stlačením spínača "DISP" na

dlhšie ako 1 sekundu, keď je

zobrazená priemerná spotre-

ba paliva. 

• Zobrazenú hodnotu priemernej

spotreby paliva používajte ako

referenčnú.

● Zobrazenie indikátora zóny Eko-jazdy (ak je vo výbave)

Indikátor Eko-jazdy ukazuje roz-
sah, v ktorom je akcelerácia šetr-
ná k životnému prostrediu, "zónu
Eko-jazdy" a stupeň Eko-jazdy
odvodený od akcelerácie.
34
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P
očas jazdy

VERSO
● Jazdný dosah

Zobrazuje odhadovanú maximálnu
vzdialenosť, ktorú môžete ujsť so
zostávajúcim množstvom paliva. 

• Táto vzdialenosť je vypočítaná

na základe vašej priemernej

spotreby paliva. V dôsledku

toho môže byť skutočná vzdia-

lenosť, ktorú môžete ujsť, od-

lišná od tej zobrazenej. 

• Keď je do nádrže pridané iba

malé množstvo paliva, displej

sa nemusí aktualizovať.

Vozidlá bez systému bezkľúčo-

vého nastupovania a štartova-

nia:

Keď tankujete, otočte spínač

motora do polohy "LOCK". Ak

tankujete bez otočenia spínača

motora do polohy "LOCK",

displej sa nemusí aktualizovať.

Vozidlá so systémom bezkľú-

čového nastupovania a štarto-

vania:

Keď tankujete, vypnite spínač

"ENGINE START STOP". Ak

tankujete bez vypnutia spínača

"ENGINE START STOP", disp-

lej sa nemusí aktualizovať.
235
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VERSO
● Priemerná rýchlosť vozidla

Zobrazuje priemernú rýchlosť
vozidla od okamihu, kedy bol na-
štartovaný motor alebo odkedy
bola táto funkcia naposledy vy-
nulovaná.

Funkcia môže byť vynulovaná
stlačením spínača "DISP" na dlh-
šie ako 1 sekundu, keď je zobra-
zená priemerná rýchlosť vozidla. 

● Uplynulý čas

Zobrazuje ubehnutý čas od oka-
mihu, kedy bol naštartovaný mo-
tor alebo odkedy bola táto funkcia
naposledy vynulovaná. 

Funkcia môže byť vynulovaná
stlačením spínača "DISP" na dlh-
šie ako 1 sekundu, keď je zobra-
zený uplynulý čas. 
36
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VERSO
Zobrazenie nastavenia

■ Pred nastavením

Keď vozidlo stojí, zobrazte na multiinformačnom displeji obra-
zovku nastavenia. 

Pre vstup do režimu nastavenia
stlačte a držte spínač "DISP". 

Na obrazovke menu zvoľte požadovanú položku.

Pre vstup do režimu nastavenia stlačte a držte spínač "DISP". 

KROK 1

KROK 2

KROK 3
237
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■ Nastavenie hodín 

Na obrazovke menu zvoľte "CLOCK".

Pre nastavenie hodín stlačte spí-
nač "DISP". 

Po nastavení hodín počkajte 5 se-
kúnd až prúžok zmizne a overte,
že hodiny boli zadané. 

Pre nastavenie minút stlačte spí-
nač "DISP". 

Po nastavení minút počkajte 5 se-
kúnd až prúžok zmizne a overte,
že minúty boli zadané. 

■ Nastavenie formátu hodín

Na obrazovke menu zvoľte "CLOCK FORMAT".

Zvoľte požadovaný formát hodín. 

Pre zadanie voľby stlačte a držte
spínač "DISP". 

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 1

KROK 2
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VERSO
■ Nastavenie dátumu

Na obrazovke menu zvoľte "DATE".

Pre nastavenie roka stlačte spí-
nač "DISP". 

Po nastavení roka počkajte 5 se-
kúnd až prúžok zmizne a overte,
že rok bol zadaný. 

Pre nastavenie mesiaca stlačte
spínač "DISP". 

Po nastavení mesiaca počkajte
5 sekúnd až prúžok zmizne a over-
te, že mesiac bol zadaný. 

Pre nastavenie dňa stlačte spí-
nač "DISP". 

Po nastavení dňa počkajte 5 se-
kúnd až prúžok zmizne a overte,
že deň bol zadaný.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
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VERSO
■ Nastavenie formátu dátumu

Na obrazovke menu zvoľte "DATE FORMAT".

Zvoľte požadovaný formát dátumu. 

Pre zadanie voľby stlačte a držte
spínač "DISP". 

■ Voľba jazyka

Na obrazovke menu zvoľte "LANGUAGE".

Zvoľte požadovaný jazyk. 

Pre zadanie voľby stlačte a držte
spínač "DISP". 

■ Nastavenie indikátora Eko-jazdy

Na obrazovke menu zvoľte "ECO INDICATOR".

Zo zobrazovaných položiek zvoľ-
te "OFF" (vypnúť). 

Potom podržte chvíľu spínač stla-
čený.
Indikátor Eko-jazdy bude deaktivo-
vaný.
(Pre aktiváciu indikátora Eko-jazdy
zvoľte "ON" (zapnúť).) 

KROK 1

KROK 2

KROK 1

KROK 2

KROK 1

KROK 2
40

_WE_OM64574SK



2-2. Prístrojová doska

2

P
očas jazdy

VERSO
■ Voľba jednotiek

Na obrazovke menu zvoľte "UNITS".

Zvoľte požadovanú jednotku. 

Pre zadanie voľby stlačte a držte
spínač "DISP". 

■ Návrat predchádzajúcej obrazovky

Na obrazovke zvoľte "BACK".

Pre zadanie voľby stlačte a držte spínač "DISP". 

KROK 1

KROK 2
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■Zobrazenie indikátora zóny Eko-jazdy (ak je vo výbave)

Keď akcelerácia prekročí zónu Eko-jazdy, systém rozpozná, že vozidlo ne-
ide šetrne k životnému prostrediu. Indikátor Eko-jazdy zhasne a pravá stra-
na zobrazenia zóny indikátora Eko-jazdy bliká.
Tento systém nebude fungovať počas jazdy tiež pri splnení nasledujúcich
podmienok:

●Zaradená poloha je iná ako "D".

●Jazdný režim je nastavený do režimu "SPORT"

●Radenie je vykonávané pádlovým spínačom radenia, keď je radiaca
páka v "D"

●Rýchlosť vozidla je približne 130 km/h alebo vyššia.

■Zobrazenie vonkajšej teploty

●V nasledujúcich situáciách nemusí byť zobrazená správna vonkajšia tep-
lota, alebo zmena zobrazenia môže trvať dlhšie ako normálne.

• Pri zastavení alebo jazde nízkou rýchlosťou (menej ako 20 km/h).
• Keď sa vonkajšia teplota náhle zmení (pri vjazde/výjazde z garáže ale-

bo tunela, atď.).

●Keď sa zobrazí "--", systém môže mať poruchu.
Odvezte vozidlo ku ktorémukoľvek autorizovanému predajcovi alebo do
servisu Toyota, alebo k inému riadne kvalifikovanému a vybavenému od-
borníkovi.

Indikátor Eko-jazdy ukazuje rozsah, v kto-
rom je akcelerácia šetrná k životnému
prostrediu, "zónu Eko-jazdy" a stupeň
Eko-jazdy odvodený od akcelerácie.

Indikátor Eko-jazdy

Zobrazenie indikátora zóny Eko-jazdy

Zóna Eko-jazdy

Stupeň Eko-jazdy odvodený od ak-
celerácie
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VERSO
■Displej z tekutých kryštálov

Na displeji sa môžu objaviť malé alebo svetlé škvrny. Tento jav je charakte-
ristický pre displeje z tekutých kryštálov a taký displej môžete naďalej bez
problémov používať.

UPOZORNENIE

■Multiinformačný displej pri nízkych teplotách

Nechajte interiér vozidla ohriať pred používaním informačného displeja z te-
kutých kryštálov. Pri extrémne nízkych teplotách môže monitor informačné-
ho displeja reagovať pomalšie a zmeny zobrazenia môžu byť oneskorené.
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VERSO
2-3. Ovládanie svetiel a stieračov
Spínač svetlometov

Svetlomety môžu byť ovládané manuálne alebo automaticky.

Zapnú sa predné obry-
sové, koncové svetlá,
osvetlenie evidenčné-
ho čísla a prístrojového
panelu.

Zapnú sa svetlomety
a všetky hore uvedené
svetlá.

Vozidlá bez systému
bezkľúčového nastu-
povania a štartovania:
Svetlomety, predné ob-
rysové svetlá a ďalšie
svetlá sa zapínajú
a vypínajú automatic-
ky (keď je spínač mo-
tora v "ON").

Vozidlá so systémom
bezkľúčového nastu-
povania a štartovania:
Svetlomety a predné
obrysové svetlá sa za-
pínajú a vypínajú auto-
maticky (keď je spínač
"ENGINE START
STOP" v režime ZAPA-
ĽOVANIE ZAPNUTÉ).

(ak je vo 
výbave)
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Zapnutie diaľkových svetlometov

Pri zapnutých svetlometoch
zatlačte páčku dopredu, aby
ste zapli diaľkové svetlá. 

Pre vypnutie diaľkových svetiel
potiahnite páčku späť do strednej
polohy.

Pre zapnutie diaľkových sve-
tiel potiahnite páčku k sebe. 

Pre ich vypnutie páčku uvoľnite.
Blikať diaľkovými svetlami môže-
te pri zapnutých alebo vypnutých
svetlometoch.

Ovládač manuálneho nastavenia sklonu svetlometov 
(vozidlá s halogénovými svetlometmi)

Sklon svetlometov môže byť nastavený podľa počtu cestujúcich a pod-
mienok zaťaženia vozidla.

Zvýšenie sklonu lúčov svetlo-
metov

Zníženie sklonu lúčov svetlo-
metov
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■ Návod na nastavenie ovládača

Vozidlá kategórie M1*

Vozidlo kategórie N1*

*: Pre určenie kategórie vozidla kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného
predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vyba-
veného odborníka.

Podmienky zaťaženia
Poloha ovládača

5MIESTNE 7MIESTNE

Iba vodič 0 0

Vodič + jeden cestujúci na prednom se-
dadle

0 0

Vodič + jeden cestujúci na prednom se-
dadle.
A všetci cestujúci na zadných sedadlách 
čo najviac vzadu.

1 1

Všetci cestujúci 1 2

Všetci cestujúci + plne zaťažený batoži-
nový priestor

3 3

Vodič + plne zaťažený batožinový 
priestor

4 4

Podmienky zaťaženia Poloha ovládača

Iba vodič 0

Vodič + plne zaťažený batožinový 
priestor

3
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VERSO
Systém svetiel pre denné svietenie (ak je vo výbave)

Aby vaše vozidlo bolo lepšie viditeľné pre ostatných vodičov, svetlá
pre denné svietenie sa automaticky rozsvietia pri každom naštartova-
ní motora. (Systém svetiel pre denné svietenie však bude zrušený,
keď je spínač svetlometov manuálne ovládaný alebo automatický
systém svetlometov zapne koncové svetlá.) Svetlá pre denné sviete-
nie nie sú určené pre použitie v noci.

■ Deaktivácia/reaktivácia systému svetiel pre denné svietenie

Postupujte podľa dole uvedeného postupu.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia: Otočte spínač motora do polohy "ON". Vypnite svetlomety,
koncové svetlá a automatický systém svetlometov a zabrzdite
parkovaciu brzdu.
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia: Zapnite spínač "ENGINE START STOP" do režimu ZA-
PAĽOVANIE ZAPNUTÉ. Vypnite svetlomety, koncové svetlá
a automatický systém svetlometov a zabrzdite parkovaciu
brzdu.

Naštartujte motor.

Krok 3 musíte vykonať počas 5 sekúnd od naštartovania motora.

Zatlačte spínač svetlometov do-
predu a potiahnite ho dozadu do
strednej polohy. (Túto činnosť
opakujte 3krát alebo viackrát.)

Zaznie bzučiak, aby signalizoval, že systém svetiel pre denné sviete-
nie bol deaktivovaný/reaktivovaný.

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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VERSO
Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií počas činnosti deaktivácie/re-
aktivácie, činnosť deaktivácie/reaktivácie bude zrušená:

• Motor je vypnutý.

• Parkovacia brzda je uvoľnená.

• Vozidlo sa pohybuje.

• Sú zapnuté svetlomety.

• Sú zapnuté predné koncové svetlá.

• Je zapnutý automatický systém svetlometov.

■Senzor ovládania svetlometov (ak je vo výbave)

Senzor nemusí fungovať správne, ak je
na čelnom skle pripevnené čokoľvek, čo
senzor zakrýva.

To by mohlo brániť senzoru detekovať
okolité svetlo a môže to spôsobiť poruchu
automatického systému svetlometov.
48
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VERSO
■Systém automatického vypínania svetiel

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

●Keď je spínač svetiel v polohe , svetlomety a všetky svetlá sa au-
tomaticky vypnú, ak je spínač motora otočený do polohy "ACC" alebo
"LOCK".

●Keď je spínač svetiel v polohe  alebo , svetlomety a predné
hmlové svetlá sa automaticky vypnú, ak je spínač motora otočený do
polohy "ACC" alebo "LOCK".

Pre opätovné zapnutie svetiel otočte spínač motora do polohy "ON" alebo
vypnite spínač svetiel a potom ho opäť zapnite do polohy  alebo .

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

●Keď je spínač svetiel v polohe , svetlomety a všetky svetlá sa au-
tomaticky vypnú, ak je spínač "ENGINE START STOP" prepnutý do re-
žimu PRÍSLUŠENSTVO alebo vypnutý.

●Keď je spínač svetiel v polohe  alebo , svetlomety a predné
hmlové svetlá sa automaticky vypnú, ak je spínač "ENGINE START
STOP" prepnutý do režimu PRÍSLUŠENSTVO alebo vypnutý.

Pre opätovné zapnutie svetiel prepnite do režimu ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ
alebo vypnite spínač svetiel a potom ho opäť zapnite do polohy  alebo

.

■Bzučiak upozorňujúci na vypnutie svetiel

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Bzučiak zaznie, keď je spínač motora otočený do polohy "LOCK" alebo
"ACC" a dvere vodiča sú otvorené, a popritom sú zapnuté svetlá.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Bzučiak zaznie, keď je spínač "ENGINE START STOP" vypnutý alebo
prepnutý do režimu PRÍSLUŠENSTVO a dvere vodiča sú otvorené, a po-
pritom sú zapnuté svetlá.

■Systém automatického nastavenia sklonu svetlometov (vozidlá s vý-
bojkovými svetlometmi)

Sklon svetlometov je automaticky nastavený podľa počtu cestujúcich a pod-
mienok zaťaženia vozidla, aby sa zabránilo oslneniu ostatných účastníkov
cestnej premávky.
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■Zapnutie tlmených svetlometov, keď je vozidlo zaparkované v tmavých
oblastiach

■Prispôsobenie, ktoré je možné konfigurovať u ktoréhokoľvek autorizo-
vaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifiko-
vaného a vybaveného odborníka

Nastavenie citlivosti senzora svetiel môže byť zmenené. 
(Prispôsobiteľné funkcie S. 602)

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Nenechávajte svetlá zapnuté dlhšie, ako je nevyhnuté, keď nebeží motor.

Vypnite motor so spínačom svetiel v polo-
he  alebo vypnuté a potiahnite spí-
nač svetiel smerom k sebe a uvoľnite ho.
Tlmené svetlomety sa zapnú na cca 30 se-
kúnd, aby osvetlili oblasť okolo vozidla.

Svetlá sa vypnú v nasledujúcich situáci-
ách.

●Vozidlá bez systému bezkľúčového na-
stupovania a štartovania: 
Spínač motora je otočený do polohy
"ON".

●Vozidlá so systémom bezkľúčového na-
stupovania a štartovania: 
Spínač "ENGINE START STOP" je zap-
nutý do režimu ZAPAĽOVANIE ZAP-
NUTÉ.

●Je zapnutý spínač svetiel.

●Spínač svetiel je potiahnutý smerom
k sebe a potom uvoľnený.
50
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2-3. Ovládanie svetiel a stieračov

Spínač hmlových svetiel

■Hmlové svetlá je možné použiť, keď

Predné hmlové svetlá: Sú zapnuté svetlomety alebo predné obrysové svetlá.

Zadné hmlové svetlo: Sú zapnuté predné hmlové svetlá.

Hmlové svetlá zaisťujú vynikajúcu viditeľnosť za horších jazdných

podmienok, ako je dážď a hmla.

Vypnutie predných 
a zadných hmlových 
svetiel

Zapnutie predných 
hmlových svetiel

Zapnutie predných 
a zadných hmlových 
svetiel 

Uvoľnením sa spínací krúžok
vráti do .

Opätovným otočením spína-
cieho krúžku sa vypne iba zad-
né hmlové svetlo.
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2-3. Ovládanie svetiel a stieračov

Stierače a ostrekovač čelného skla

■ Stierače čelného skla s nastaviteľným prerušovaným cho-
dom (ak sú vo výbave)

Pre prerušovanú činnosť môže byť nastavený interval stierania

(keď je zvolené ).

Prerušovaný chod 
stierača čelného skla

Pomalý chod stierača 
čelného skla

Rýchly chod stierača 
čelného skla

Jednorazový chod

Zvyšuje frekvenciu prerušo-
vaného chodu stieračov čel-
ného skla

Znižuje frekvenciu prerušo-
vaného chodu stieračov čel-
ného skla
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Ostrek/zotrenie 
Stierače stierajú automaticky.

Vozidlá s ostrekovačmi svetlo-
metov: S. 255

■ Stierače čelného skla so senzorom dažďa (ak sú vo výbave)

Ak je zvolené , stierače stierajú automaticky, keď senzor
detekuje dážď. Systém automaticky nastaví časovanie stieračov
podľa výdatnosti dažďa.

Chod stierača čelného 
skla so senzorom 
dažďa

Pomalý chod stierača 
čelného skla

Rýchly chod stierača 
čelného skla

Jednorazový chod
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■Stierače a ostrekovač čelného skla fungujú, keď

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač motora je v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač "ENGINE START STOP" je v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

Citlivosť senzora (vysoká)

Citlivosť senzora (nízka)

Ostrek/zotrenie 
Stierače stierajú automaticky.

Vozidlá s ostrekovačmi svetlo-
metov: S. 255
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■Činnosť ostrekovačov svetlometov (ak sú vo výbave)

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Keď je spustený ostrekovač čelného skla so spínačom motora v polohe
"ON" a sú zapnuté svetlomety, ostrekovače svetlometov vykonajú jeden
ostrek. (Potom ostrekovače svetlometov vykonajú jeden ostrek automa-
ticky pri každom piatom použití ostrekovača čelného skla.)
Pre opätovný ostrek svetlometov potiahnite páčku ostrekovača 5krát. 
(Ak sú svetlomety vypnuté a potom opäť zapnuté, a potom je spustený
ostrekovač čelného skla, ostrekovače svetlometov vykonajú jeden ostrek.)

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Keď je spustený ostrekovač čelného skla pri spínači "ENGINE START
STOP" v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ a zapnutých svetlometoch,
ostrekovače svetlometov vykonajú jeden ostrek. (Potom ostrekovače
svetlometov vykonajú jeden ostrek automaticky pri každom piatom použití
ostrekovača čelného skla.)
Pre opätovný ostrek svetlometov potiahnite páčku ostrekovača 5krát. 
(Ak sú svetlomety vypnuté a potom opäť zapnuté, a potom je spustený
ostrekovač čelného skla, ostrekovače svetlometov vykonajú jeden ostrek.)

■Senzor dažďových kvapiek (vozidlá vybavené stieračmi čelného skla
so senzorom dažďa)

●Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania:

Ak je spínač stieračov prepnutý do polohy , keď je spínač motora
v polohe "ON", stierače vykonajú jedno zotrenie aby ukázali, že bol akti-
vovaný režim "AUTO".
Ak je citlivosť stieračov nastavená na vyššiu úroveň, stierače môžu vyko-
nať jedno zotrenie, aby signalizovali zmenu citlivosti.

●Senzor dažďových kvapiek posudzuje
množstvo dažďových kvapiek.
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●Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania:

Ak je spínač stieračov prepnutý do polohy , keď je spínač "ENGINE
START STOP" v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ, stierače vykonajú
jedno zotrenie aby ukázali, že bol aktivovaný režim AUTO.
Ak je citlivosť stieračov nastavená na vyššiu úroveň, stierače môžu vyko-
nať jedno zotrenie, aby signalizovali zmenu citlivosti.

●Ak je teplota senzora dažďových kvapiek 85 °C alebo vyššia, alebo -40 °C
alebo nižšia, automatická činnosť nemusí fungovať. V tom prípade ovlá-
dajte stierače v akomkoľvek inom režime ako AUTO.

■Ak nestrieka kvapalina ostrekovačov čelného skla

Skontrolujte, či trysky ostrekovača nie sú zanesené a či je v nádržke kvapa-
liny ostrekovačov dostatok kvapaliny.

VÝSTRAHA

■Výstraha týkajúca sa používania stieračov čelného skla v režime AUTO

Stierače čelného skla sa môžu v režime AUTO neočakávane uviesť do čin-
nosti, ak sa niekto alebo niečo dotkne senzora alebo je čelné sklo vystavené
vibráciám. Dajte pozor, aby vaše prsty (alebo niečo iné) neboli zachytené
stieračmi čelného skla.

■Výstraha týkajúca sa použitia kvapaliny ostrekovačov

Keď je chladno, nepoužívajte kvapalinu ostrekovačov, kým sa čelné sklo ne-
zohreje. Kvapalina môže na čelnom skle namŕzať a spôsobiť zlú viditeľnosť.
To môže viesť k nehode s následkami smrteľných alebo vážnych zranení.

UPOZORNENIE

■Keď je čelné sklo suché

Nepoužívajte stierače, pretože by to mohlo poškodiť čelné sklo.

■Keď je prázdna nádržka kvapaliny ostrekovačov

Nepoužívajte ostrekovač, keď je prázdna nádržka kvapaliny ostrekovačov.
To by mohlo spôsobiť prehriatie čerpadla kvapaliny ostrekovačov.

■Keď z trysky nestrieka kvapalina ostrekovačov čelného skla

Ak budete priťahovať páčku k sebe a nepretržito ju držať, môže dôjsť k po-
škodeniu čerpadla kvapaliny ostrekovačov.
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P
očas jazdy

VERSO
2-3. Ovládanie svetiel a stieračov

Stierač a ostrekovač zadného okna

■Stierač a ostrekovač zadného okna fungujú, keď

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač motora je v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač "ENGINE START STOP" je v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

UPOZORNENIE

■Keď je zadné okno suché

Nepoužívajte stierač, pretože by to mohlo poškodiť zadné okno.

■Keď je prázdna nádržka kvapaliny ostrekovačov

Nepoužívajte ostrekovač, keď je prázdna nádržka kvapaliny ostrekovačov.
To by mohlo spôsobiť prehriatie čerpadla kvapaliny ostrekovačov.

Prerušovaný chod 
stierača okna

Normálny chod stie-
rača okna

Ostrek/zotrenie

Ostrek/zotrenie
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VERSO
2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

Tempomat

: Ak je vo výbave

Aby ste udržali nastavenú rýchlosť bez zošliapnutia plynového pe-

dálu, použite tempomat.

Indikátory

Spínač tempomatu

■ Nastavenie rýchlosti vozidla

Aby ste aktivovali tempomat,
stlačte tlačidlo "ON-OFF".

Indikátor tempomatu sa roz-
svieti.

Opätovným stlačením tlačidla
tempomat vypnete.

Zrýchlite alebo spomaľte vo-
zidlo na požadovanú rýchlosť
a zatlačte páčku dolu, aby ste
nastavili rýchlosť.

Indikátor "SET" sa rozsvieti.

Rýchlosť vozidla sa v okamihu,
keď je páčka uvoľnená, stane
nastavenou rýchlosťou.

KROK 1

KROK 2
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2

P
očas jazdy

VERSO
■ Upravenie nastavenej rýchlosti

Pre zmenu nastavenej rýchlosti ovládajte páčku, až sa dosiahne
požadovaná rýchlosť.

Zvýšenie rýchlosti

Zníženie rýchlosti

Jemná úprava: Pohnite páčku
v požadovanom smere.

Väčšia úprava: Držte páčku
v požadovanom smere.

Nastavená rýchlosť sa zvýši alebo zníži nasledovne:

Jemná úprava: O približne 1,6 km/h pri každom ovládaní páčky.

Väčšia úprava: Nastavovaná rýchlosť môže byť zvyšovaná alebo zni-
žovaná nepretržito, až do uvoľnenia páčky.

■ Zrušenie a opätovné zapnutie stálej rýchlosti

Potiahnutím páčky smerom
k sebe sa stála rýchlosť
zruší.

Nastavenie rýchlosti je tiež zru-
šené, keď zabrzdíte alebo zo-
šliapnete pedál spojky (iba
manuálna prevodovka).

Zatlačením páčky hore sa
stála rýchlosť opäť zapne.

Opätovné zapnutie je možné,
ak je rýchlosť vozidla vyššia
ako približne 40 km/h.
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2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

VERSO
■Tempomat môže byť zapnutý, keď

●U vozidiel s Multidrive je radiaca páka v "D", alebo bol zvolený rozsah 4
alebo vyšší v režime "M".

●U vozidiel s Multidrive bol zvolený rozsah 4 alebo vyšší použitím pádlo-
vého radenia.

●Rýchlosť vozidla je vyššia ako približne 40 km/h.

■Zrýchlovanie po nastavení rýchlosti vozidla

●Vozidlo môže zrýchlovať normálne. Po zrýchlení sa vráti späť na nasta-
venú rýchlosť.

●Aj bez zrušenia tempomatu môže byť nastavená rýchlosť zvýšená tak, že
najprv zrýchlite vozidlo na požadovanú rýchlosť a potom stlačíte páčku
dolu, aby ste nastavili novú rýchlosť.

■Automatické zrušenie tempomatu

Tempomat zastaví udržiavanie rýchlosti vozidla v každej z nasledujúcich si-
tuácií.

●Aktuálna rýchlosť vozidla poklesne o viac ako približne 16 km/h pod pred-
nastavenú rýchlosť vozidla.
V tom okamihu nie je udržovaná uložená nastavená rýchlosť.

●Aktuálna rýchlosť vozidla je nižšia ako približne 40 km/h.

●Je aktivovaný VSC+.

●Je aktivovaný obmedzovač rýchlosti (ak je vo výbave).

■Ak indikátor tempomatu bliká

Stlačte raz tlačidlo "ON-OFF", aby ste systém vypli a potom stlačte tlačidlo
znova, aby ste systém opäť zapli.
Ak nie je možné nastaviť rýchlosť tempomatu alebo sa rýchlosť tempomatu
zruší ihneď potom, ako bola aktivovaná, môže mať systém tempomatu poru-
chu. Nechajte vozidlo skontrolovať ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom
alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným od-
borníkom.
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P
očas jazdy

VERSO
VÝSTRAHA

■Aby ste zabránili nechcenému ovládaniu tempomatu

Vypnite tempomat použitím tlačidla "ON-OFF", keď ho nepoužívate.

■Situácie nevhodné pre použitie tempomatu

Nepoužívajte tempomat v žiadnej z nasledujúcich situácií.
To by mohlo mať za následok stratu ovládateľnosti a mohlo by to spôsobiť
nehodu s následkami smrteľných alebo vážnych zranení.

●V hustej premávke

●Na cestách s ostrými zákrutami

●Na kľukatých cestách

●Na klzkých cestách, ako sú mokré, zľadovatené alebo zasnežené cesty

●V prudkých kopcoch
Rýchlosť vozidla môže prekročiť nastavenú rýchlosť, ak idete dolu z prud-
kého kopca.

●Keď vaše vozidlo ťahá príves
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_WE_OM64574SK



2

VERSO
2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

Obmedzovač rýchlosti

: Ak je vo výbave

Pomocou spínača tempomatu môže byť nastavená požadovaná ma-

ximálna rýchlosť. 

Obmedzovač rýchlosti bráni vozidlu prekročiť nastavenú rýchlosť.

■ Nastavenie rýchlosti vozidla

Pre zapnutie obmedzovača
rýchlosti stlačte spínač.

Pre vypnutie obmedzovača
rýchlosti stlačte spínač ešte raz.

Zrýchlite alebo spomaľte na
požadovanú rýchlosť a stlačte
páčku smerom dolu, aby ste
nastavili požadovanú maxi-
málnu rýchlosť.
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P
očas jazdy

VERSO
■Obmedzovač rýchlosti môže byť zapnutý, keď

Rýchlosť vozidla je vyššia ako približne 30 km/h.

■ Úprava nastavenia rýchlosti

Zvýšenie rýchlosti

Zníženie rýchlosti

Držte páčku, až dosiahnete po-
žadované nastavenie rýchlosti.

Jemné upravenie nastavenej
rýchlosti je možné vykonať ľah-
kým zatlačením páčky smerom
hore alebo smerom dolu a jej
uvoľnením.

■ Zrušenie a opätovné zapnutie obmedzovača rýchlosti

Zrušenie

Pre zrušenie obmedzovača
rýchlosti potiahnite páčku k sebe.

Obnovenie

Pre obnovenie činnosti obme-
dzovača rýchlosti zatlačte páč-
ku smerom hore.
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2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

VERSO
■Prekročenie nastavenej rýchlosti

V nasledujúcich situáciách, keď rýchlosť vozidla prekročí nastavenú rých-
losť, rozsvieti sa multiinformačný displej:

■Automatické zrušenie obmedzovača rýchlosti

Nastavená rýchlosť je automaticky zrušená, keď je aktivovaný tempomat.

VÝSTRAHA

■Aby ste zabránili nechcenému ovládaniu obmedzovača rýchlosti

Majte spínač obmedzovača rýchlosti vypnutý, keď ho nepoužívate.

■Situácie nevhodné pre použitie obmedzovača rýchlosti

Nepoužívajte obmedzovač rýchlosti v žiadnej z nasledujúcich situácií. 
To by mohlo mať za následok stratu kontroly nad vozidlom a mohlo by to
spôsobiť vážnu alebo smrteľnú nehodu.

●Na klzkých cestách, ako sú mokré, zľadovatené alebo zasnežené cesty

●V prudkých kopcoch

●Keď ťaháte príves

●Keď úplne zošliapnete plynový pedál

●Keď idete z kopca (zaznie tiež bzučiak)
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očas jazdy

VERSO
2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

Parkovací asistent

: Ak je vo výbave

Pri rovnobežnom parkovaní alebo zachádzaní do garáže je pomocou

senzorov meraná vzdialenosť od vášho vozidla k okolitým prekáž-

kam, a tá je indikovaná pomocou indikátora a bzučiaku. Keď použí-

vate tento systém, vždy kontrolujte okolitý priestor.

■ Typy senzorov

Predné rohové senzory

Predné stredné senzory

Zadné rohové senzory

Zadné stredné senzory

■ Spínač parkovacieho asistenta

Zapína/vypína parkovacieho
asistenta

Keď je systém zapnutý, roz-
svieti sa indikátor, aby infor-
moval vodiča, že je systém
v činnosti.
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2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

VERSO
Zobrazenie

Keď senzory detekujú nejakú prekážku, rozsvieti sa LED indikátor par-
kovacieho asistenta v závislosti na polohe a vzdialenosti k prekážke.

Činnosť predného stredného
senzora

Činnosť predného rohového
senzora

Činnosť zadného rohového
senzora

Činnosť zadného stredného
senzora

Kontrolka sa rozsvieti, aby sig-
nalizovala, že je systém v čin-
nosti.

Zobrazenie vzdialenosti a bzučiak

Keď senzor detekuje prekážku, zobrazí sa smer a približná vzdiale-
nosť k prekážke a znie bzučiak.

■ Činnosť senzora a vzdialenosť k prekážke

Systém funguje, keď sa vozidlo priblíži k prekážke - viď nasledujú-
ca tabuľka.
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VERSO
Predný stredný senzor

Predný rohový senzor

Zadný rohový senzor

Zadný stredný senzor

Vzdialenosť k prekážke v cm Indikátor a bzučiak

Približne 100 - 50 Prerušovane

Približne 50 - 37,5 Rýchlo prerušovane

Približne 37,5 - 30 Veľmi rýchlo prerušovane

Približne 30 alebo menej Neprerušovane

Vzdialenosť k prekážke v cm Indikátor a bzučiak

Približne 60 - 45 Prerušovane

Približne 45 - 30 Rýchlo prerušovane

Približne 30 alebo menej Neprerušovane

Vzdialenosť k prekážke v cm Indikátor a bzučiak

Približne 60 - 45 Prerušovane

Približne 45 - 30 Rýchlo prerušovane

Približne 30 alebo menej Neprerušovane

Vzdialenosť k prekážke v cm Indikátor a bzučiak

Približne 150 - 60 Prerušovane

Približne 60 - 45 Rýchlo prerušovane

Približne 45 - 35 Veľmi rýchlo prerušovane

Približne 35 alebo menej Neprerušovane
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2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

VERSO
■ Činnosť bzučiaku a vzdialenosť k prekážke

Keď sú rohové a stredné senzory v činnosti, znie pípanie.

● Bzučiak pípa rýchlejšie, keď sa vozidlo približuje k prekážke.
Keď sa vozidlo dostane do nasledujúcej vzdialenosti k prekážke,
bzučiak znie neprerušovane.

• Predné rohové senzory: Približne 30 cm
• Predné stredné senzory: Približne 30 cm
• Zadné rohové senzory: Približne 30 cm
• Zadné stredné senzory: Približne 35 cm

● Keď sú detekované prekážky súčasne vpredu aj vzadu:

• Bzučiak zaznie podľa najbližšej prekážky.
• Keď je prekážka buď vpredu alebo vzadu extrémne blízko,

bzučiak striedavo bude znieť neprerušovane a prerušovane.
• Keď sú prekážky ako vpredu, tak aj vzadu extrémne blízko,

bzučiak bude striedavo znieť neprerušovane a prerušovane
s kratším intervalom.

■ Činné senzory

Dopredu Dozadu
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VERSO
Rozsah detekcie senzorov

Približne 100 cm

Približne 150 cm

Približne 60 cm

Na obrázku je znázornený rozsah
detekcie senzorov. Majte na pa-
mäti, že senzory nemôžu deteko-
vať prekážky, ktoré sú extrémne
blízko u vozidla.

Dosah senzorov sa môže meniť
v závislosti na tvare objektu, atď.

■Parkovací asistent je možné použiť, keď

Spínač parkovacieho asistenta je zapnutý.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania:
Spínač motora je v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania:
Spínač "ENGINE START STOP" je v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

●Predné stredné senzory:

• Radiaca páka je v inej polohe ako "P" (Multidrive) alebo "R".
• Rýchlosť vozidla je nižšia ako cca 10 km/h.

●Predné rohové senzory:

• Radiaca páka je v inej polohe ako "P" (Multidrive).
• Rýchlosť vozidla je nižšia ako cca 10 km/h.

●Zadné rohové a zadné stredné senzory:

• Radiaca páka je v "R".
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2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

VERSO
■ Informácie o detekcii senzorov

●Určitý stav vozidla a okolité prostredie môže ovplyvniť schopnosť senzo-
rov správne detekovať prekážky. Jednotlivé prípady, kedy k tomu môže
dôjsť, sú vypísané dole.

• Na senzore je nečistota, sneh alebo ľad.
• Senzor je zamrznutý.
• Senzor je niečím prikrytý.
• Vozidlo je značne naklonené na jednu stranu.
• Na extrémne nerovnej ceste, vo svahu, na štrku alebo na tráve.
• Okolie vozidla je hlučné z dôvodu trúbenia vozidiel, hluku motocyklo-

vých motorov, vzduchových bŕzd veľkých vozidiel alebo iných hlučných
zariadení, vydávajúcich ultrazvukové vlny.

• V okolí je iné vozidlo vybavené parkovacími senzormi.
• Senzor je pokrytý vrstvou rozstrieknutej vody alebo hustého dažďa.
• Vozidlo je vybavené ochranným rámom alebo rádiovou anténou.
• Je pripevnené ťažné oko.
• Nárazník alebo senzor boli vystavené silnému nárazu.
• Vozidlo sa približuje k vysokému alebo pravouhlému obrubníku.
• V prudkom slnečnom svite alebo veľmi mrazivom počasí.
• Je nainštalované neoriginálne (znížené, atď.) pruženie.

Navyše k hore uvedeným príkladom sú prípady, kedy z dôvodu ich tvaru
môžu byť dopravné značky a iné predmety posúdené senzorom tak, že sú
bližšie ako sú.

●Tvar prekážky môže brániť senzorom, aby prekážku detekovali. Zvláštnu
pozornosť venujte nasledujúcim prekážkam:

• Drôty, ploty, laná, atď.
• Bavlna, sneh a iné materiály, ktoré pohlcujú zvukové vlny
• Ostro tvarované predmety
• Nízke prekážky
• Vysoké prekážky s vyčnievajúcou hornou časťou smerom k vášmu vo-

zidlu
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■Keď senzor nefunguje normálne alebo má poruchu

■Prispôsobenie, ktoré je možné konfigurovať u ktoréhokoľvek autorizo-
vaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifiko-
vaného a vybaveného odborníka

Nastavenie hlasitosti bzučiaku môže byť zmenené.
(Prispôsobiteľné funkcieS. 602)

VÝSTRAHA

■Pri použití parkovacieho asistenta

Dodržujte nasledujúce pokyny.
Ich nedodržanie môže spôsobiť, že vozidlo nebude možné viesť bezpečne
a môže tak dôjsť k nehode.

●Nepoužívajte senzory pri rýchlostiach presahujúcich 10 km/h.

●Nepripevňujte žiadne príslušenstvo v dosahu senzorov.

●Keď je niektorý zo senzorov špinavý
alebo zamrznutý, rozsvieti sa indikátor
nefungujúceho senzora a na 8 sekúnd
zaznie bzučiak. Po doznení bzučiaku
sa rozsvietia všetky indikátory senzo-
rov.

Očistite senzory jemnou handričkou.

●Keď má niektorý zo senzorov poruchu,
indikátor vadného senzora bliká a na
8 sekúnd zaznie bzučiak. Po doznení
bzučiaku budú blikať všetky indikátory
senzorov.

Nechajte vozidlo skontrolovať kto-
rýmkoľvek autorizovaným predajcom
alebo servisom Toyota, alebo iným
riadne kvalifikovaným a vybaveným
odborníkom.

 

Indikátory senzorov
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2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

VERSO
UPOZORNENIE

■Pri umývaní vozidla

Na časti, kde sú umiestnené senzory, nestriekajte prúd vody alebo pary.
Mohlo by tým dôjsť k poruche senzora.
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VERSO
2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

Systém Stop & Start

: Ak je vo výbave

Systém Stop & Start vypína a štartuje motor podľa ovládania spojko-

vého pedálu pre zastavenie a rozjazd vozidla.

■ Vypnutie motora

Pri úplne zošliapnutom spojkovom pedáli zastavte vozidlo.
Potom presuňte radiacu páku do "N".

Uvoľnite spojkový pedál.

Motor sa vypne a rozsvieti sa
indikátor Stop & Start.

■ Opätovné naštartovanie motora

Skontrolujte, že radiaca páka je v "N" a zošliapnite spojkový pe-
dál.

Motor sa znova naštartuje. Indikátor Stop & Start zhasne.
(V tejto situácii uvoľnenie spojkového pedálu motor opäť nevypne.)

KROK 1

KROK 2
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VERSO
Vypnutie systému Stop & Start

Stlačte spínač zrušenia Stop &
Start, aby ste systém Stop &
Start vypli.

Indikátor zrušenia systému Stop
& Start sa rozsvieti.

Motor sa nevypne pri každom za-
stavení, keď je zošliapnutý spoj-
kový pedál, aby ste motor vypli.
(S. 273)

Stlačte spínač znova, aby ste sys-
tém Stop & Start opäť zapli.

■ Ak je stlačený spínač zrušenia Stop & Start, keď je vozidlo za-
stavené

● Keď je motor vypnutý pomocou systému Stop & Start, stlačením
spínača zrušenia Stop & Start sa motor znova naštartuje.
Nabudúce sa pri zastavení vozidla (potom ako bol systém Stop
& Start vypnutý) motor nebude vypínať.

● Pri vypnutom systéme Stop & Start sa stlačením spínača zruše-
nia Stop & Start systém obnoví, ale motor sa nevypne.
Nabudúce sa pri zastavení vozidla (potom ako bol systém Stop
& Start zapnutý) motor bude vypínať.
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■Podmienky činnosti

●Systém Stop & Start bude fungovať, keď budú splnené všetky nasledujú-
ce podmienky:

• Motor je primerane zahriaty.
• Akumulátor je dostatočne nabitý.
• Dvere vodiča sú zatvorené.
• Bezpečnostný pás vodiča je zapnutý.
• Kapota je zatvorená.
• Spojkový pedál nie je zošliapnutý.
• Radiaca páka je v "N".
• Volant nie je používaný.

●Za nasledujúcich podmienok sa motor nemusí vypnúť pomocou systému
Stop & Start. To neznamená poruchu systému Stop & Start.

• Teplota chladiacej kvapaliny motora je príliš nízka alebo príliš vysoká.
• Vonkajšia teplota je príliš nízka.
• Vozidlá s automatickým systémom klimatizácie: Používa sa systém kli-

matizácie, keď je teplota interiéru extrémne vysoká, napr. potom, ako
bolo vozidlo zaparkované na horúcom slnku.

• Vozidlá s automatickým systémom klimatizácie: Používa sa odhmlieva-
nie čelného skla.

• Vozidlá s prídavným kúrením: Používa sa prídavné kúrenie.
• Akumulátor nie je dostatočne nabitý alebo prebieha periodické dobíja-

nie.
• Z dôvodu cestnej premávky alebo iných okolností vozidlo opakovane

zastavuje, a to vedie k tomu, že množstvo času, keď je motor zastave-
ný pomocou systému Stop & Start, je príliš vysoké.

• Podtlak posilňovača bŕzd je nízky.
• Je používané veľké množstvo elektriny.
• Vysoká nadmorská výška.

Keď sa hore uvedené podmienky zlepšia, systém Stop & Start bude vypínať
a štartovať motor od budúceho zastavenia vozidla.

●V nasledujúcich situáciách môže aktivácia systému Stop & Start trvať dlh-
šie ako obvykle.

• Akumulátor je vybitý.
• Potom, ako boli pólové svorky akumulátora odpojené a opäť pripojené

po výmene akumulátora, atď.
• Teplota chladiacej kvapaliny motora je nízka.
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■Funkcia automatického štartovania motora

V nasledujúcich situáciách sa môže motor naštartovať, aj bez zošliapnutia
spojkového pedálu.

• Brzdový pedál je opakovane zošliapávaný alebo je silno zošliapnutý.
• Vozidlá s automatickým systémom klimatizácie: Je používaný alebo zap-

nutý systém klimatizácie.
• Vozidlá s automatickým systémom klimatizácie: Je zapnuté odhmlieva-

nie čelného skla.
• Akumulátor nie je dostatočne nabitý.
• Vozidlo začína popodchádzať vo svahu.
• Je používané veľké množstvo elektriny.
• Dvere vodiča sú otvorené.
• Bezpečnostný pás vodiča je rozopnutý.
• Volant je otočený.

■Automatická reaktivácia systému Stop & Start

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Aj keď je systém Stop & Start vypnutý spínačom zrušenia Stop & Start, bude
automaticky znova zapnutý, akonáhle otočíte spínač motora do polohy
"LOCK" a potom do polohy "START".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Aj keď je systém Stop & Start vypnutý spínačom zrušenia Stop & Start, bude
automaticky znova zapnutý, akonáhle vypnete spínač motora a potom motor
naštartujete.

■Ochranná funkcia systému Stop & Start

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Keď audiosystém vydáva hlasný zvuk, audiosystém môže byť automaticky
vypnutý, aby bola udržaná potrebná energia pre funkciu systému Stop &
Start.
Ak sa tak stane, otočením spínača motora do polohy "LOCK" a potom do po-
lohy "ACC" alebo "ON" sa audiosystém opäť zapne.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Keď audiosystém vydáva hlasný zvuk, audiosystém môže byť automaticky
vypnutý, aby bola udržaná potrebná energia pre funkciu systému Stop &
Start.
Ak sa tak stane, vypnutím spínača "ENGINE START STOP" a potom prepnu-
tím do režimu PRÍSLUŠENSTVO alebo ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ sa audio-
systém opäť zapne.
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■Ovládanie volantu

Keď je motor vypnutý pomocou systému Stop & Start, volant sa môže stať
ťažšie ovládateľným ako pri jazde.

■Kapota

Ak je otvorená kapota, keď je motor vypnutý pomocou systému Stop & Start,
motor nemôže byť naštartovaný pomocou systému Stop & Start alebo funk-
ciou automatického štartovania motora. Naštartujte motor pomocou ovláda-
nia spínača motora. (S. 198, 202)

■Keď používate systém Stop & Start

Systém Stop & Start používajte, keď zastavujete krátkodobo na červených
svetlách, križovatkách, atď. Keď zastavujete vozidlo na dlhšiu dobu, vypnite
motor úplne.

■Výstražný bzučiak systému Stop & Start

Ak je motor vypnutý pomocou systému Stop & Start a je vykonaná nasledu-
júca činnosť, zaznie bzučiak a indikátor Stop & Start bude blikať. Znamená
to, že motor je vypnutý iba pomocou systému Stop & Start, neznamená to,
že bol motor vypnutý úplne.

Radiaca páka je presunutá do polohy inej ako "N" pri uvoľnenom spojkovom
pedáli.

■Ak indikátor zrušenia Stop & Start stále bliká

Systém Stop & Start môže mať poruchu. Kontaktujte ktoréhokoľvek autorizo-
vaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného
a vybaveného odborníka.

■Keď sa zahmlieva čelné sklo, ak je motor vypnutý pomocou systému
Stop & Start

●Vozidlá s manuálnym systémom klimatizácie: Naštartujte motor zošliap-
nutím spojkového pedálu (S. 273), alebo stlačením spínača zrušenia
Stop & Start, a potom nastavte ovládač voľby výstupu vzduchu na .
(S. 305)

●Vozidlá s automatickým systémom klimatizácie: Zapnite odhmlievanie
čelného skla. (Naštartuje sa motor z dôvodu funkcie automatického štar-
tovania motora.) (S. 314)

Ak sa čelné sklo zahmlieva často, stlačte spínač zrušenia Stop & Start, aby
ste systém deaktivovali.
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■Zobrazenie času činnosti systému Stop & Start a času celkovej činnosti
systému Stop & Start

S. 224

■Výmena akumulátora

Inštalovaný akumulátor je špecifický pre systém Stop & Start. Mal by byť na-
hradený iba akumulátorom identického typu a hodnôt.

Pre ďalšie podrobnosti kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu
alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného od-
borníka.

VÝSTRAHA

■Keď je systém Stop & Start v činnosti

●Z bezpečnostných dôvodov majte radiacu páku v "N" a zabrzdite brzdo-
vým pedálom alebo parkovacou brzdou, keď je motor vypnutý pomocou
systému Stop & Start (keď svieti indikátor Stop & Start).
Z dôvodu funkcie automatického štartovania motora by mohlo dôjsť k neo-
čakávaným nehodám.

●Neopúšťajte vozidlo, keď je motor vypnutý pomocou systému Stop & Start
(keď svieti indikátor Stop & Start).
Z dôvodu funkcie automatického štartovania motora by mohlo dôjsť k neo-
čakávaným nehodám.

●V zle vetraných priestoroch sa uistite, že motor nie je vypnutý pomocou
systému Stop & Start. Motor sa môže naštartovať z dôvodu funkcie auto-
matického štartovania, a to spôsobí, že výfukové plyny sa môžu hromadiť
a vniknúť do vozidla, a to by mohlo viesť k smrti alebo vážnemu ohrozeniu
zdravia.
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UPOZORNENIE

■Zaistenie správnej funkcie systému

Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, systém Stop & Start nemusí
fungovať správne, preto nechajte vozidlo skontrolovať ktorýmkoľvek autori-
zovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikova-
ným a vybaveným odborníkom.

●Keď je bezpečnostný pás vodiča zapnutý, kontrolka bezpečnostného pásu
vodiča a spolujazdca vpredu bliká.

●Aj keď bezpečnostný pás vodiča nie je zapnutý, kontrolka bezpečnostné-
ho pásu vodiča a spolujazdca vpredu nesvieti.

●Aj keď sú dvere vodiča zatvorené, výstražná kontrolka otvorených dverí
svieti, alebo svieti osvetlenie interiéru, keď je spínač osvetlenia interiéru
v polohe dverí.

●Aj keď sú dvere vodiča otvorené, výstražná kontrolka otvorených dverí ne-
svieti, alebo nesvieti osvetlenie interiéru, keď je spínač osvetlenia interiéru
v polohe dverí.
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2-4. Používanie ďalších jazdných systémov

Asistenčné jazdné systémy

Nasledujúce systémy fungujú v reakcii na rôzne jazdné podmienky

automaticky, aby pomohli zlepšiť bezpečnosť jazdy a výkon. Uve-

domte si však, že tieto systémy sú iba doplnkové a nemali by ste na

ne pri ovládaní vozidla prehnane spoliehať.

■ ABS (Protiblokovací brzdový systém)

Pomáha predchádzať zablokovaniu kolies pri prudkom zabrzdení alebo
keď sú použité brzdy pri jazde na klzkom povrchu vozovky.

■ Brzdový asistent

Vytvára zvýšenú úroveň brzdnej sily potom, ako je zošliapnutý brzdový
pedál, keď systém detekuje stav núdzového brzdenia.

■ VSC+ (Riadenie stability vozidla +)

Poskytuje spoločné ovládanie ABS, TRC, VSC a EPS.
Pomáha udržať smerovú stabilitu pri preklzávaní na klzkých povrchoch
vozovky ovládaním výkonu riadenia.

■ TRC (Protipreklzový systém)

Pomáha udržiavať hnaciu silu a bráni preklzávaniu predných kolies pri
rozjazde vozidla alebo pri zrýchlovaní na klzkých vozovkách.

■ EPS (Elektrický posilňovač riadenia)

Používa elektrický motor, aby znížil veľkosť sily potrebnej k otáčaniu
volantom. 

■ Asistent rozjazdu do kopca

Zabraňuje vozidlu, aby sa rozbehlo dozadu pri rozjazde do kopca alebo
klzkého svahu. 
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Keď sú v činnosti TRC a VSC+

Ak hrozí vozidlu šmyk alebo pre-
klzávanie predných kolies, indiká-
tor bliká aby signalizoval, že
systémy TRC/VSC+ sú v činnosti.

Vypnutie TRC a/alebo VSC+

Ak vozidlo uviazne v čerstvom snehu alebo blate, TRC a VSC+ môžu
znížiť prenos hnacej sily z motora na kolesá. Budete potrebovať vyp-
núť systém, aby ste mohli vozidlo vyprostiť rozhúpaním.

■ Vypnutie TRC

Rýchlo stlačte a uvoľnite tlačidlo,
aby ste vypli TRC.

Na multiinformačnom displeji sa
zobrazí hlásenie.

Opätovným stlačením tlačidla sys-
tém opäť zapnete.
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■ Vypnutie TRC a VSC+

Stlačte a držte tlačidlo viac ako
3 sekundy, keď vozidlo stojí, aby
ste vypli TRC a VSC+.

Na multiinformačnom displeji sa
zobrazí hlásenie a indikátor vyp-
nutia VSC OFF sa rozsvieti.

Opätovným stlačením tlačidla sys-
tém opäť zapnete.

■Automatická reaktivácia TRC a VSC+

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Vypnutím spínača motora po vypnutí systémov TRC a VSC+ bude ich
činnosť automaticky obnovená.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Vypnutím spínača "ENGINE START STOP" po vypnutí systémov TRC
a VSC+ bude ich činnosť automaticky obnovená.

■Automatická reaktivácia TRC

Ak je vypnutý iba systém TRC, potom pri zvýšení rýchlosti vozidla sa systém
TRC opäť zapne.

■Automatická reaktivácia TRC a VSC+

Ak sú vypnuté systémy TRC a VSC+, potom ani pri zvýšení rýchlosti vozidla
sa systémy nezapnú.
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■Zvuky a vibrácie spôsobené systémami ABS, brzdového asistenta,
TRC, VSC+ a asistenta rozjazdu do kopca

●Pri štartovaní motora alebo krátko po rozjazde vozidla môže byť počuť
zvuk z motorového priestoru. Tento zvuk nesignalizuje poruchu niektoré-
ho z týchto systémov. 

●Ktorákoľvek z nasledujúcich situácií môže nastať, keď sú hore uvedené
systémy v činnosti. Žiadna z nich nesignalizuje poruchu. 

• Môžete pocítiť vibrácie karosérie vozidla a volantu.
• Môžete počuť zvuk elektromotora potom, ako bolo vozidlo zastavené.
• Brzdový pedál môže po aktivácii ABS zľahka pulzovať.
• Brzdový pedál sa môže po aktivácii ABS zľahka posunúť smerom dolu.

■Zvuk činnosti EPS

Keď sa otáča volant, môže byť počuť zvuk elektromotora (bzučanie). To ne-
znamená poruchu.

■Prevádzkové podmienky asistenta rozjazdu do kopca

Keď sú splnené štyri nasledujúce podmienky, asistent rozjazdu do kopca
bude fungovať:

●U vozidiel s Multidrive je radiaca páka v polohe inej ako "P" alebo "N" (keď
sa rozbiehate dopredu alebo dozadu do kopca)

●Vozidlo je zastavené.

●Plynový pedál nie je zošliapnutý.

●Parkovacia brzda nie je zabrzdená.

■Automatický systém zrušenia asistenta rozjazdu do kopca

Asistent rozjazdu do kopca sa vypne v niektorej z nasledujúcich situácií:

●U vozidiel s Multidrive je radiaca páka presunutá do "P" alebo "N".

●Plynový pedál je zošliapnutý.

●Parkovacia brzda je zabrzdená.

●Uplynuli približne 2 sekundy po uvoľnení brzdového pedálu.
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■Znížená účinnosť systému EPS

Účinnosť systému EPS sa zníži, aby sa zabránilo prehriatiu systému, keď sa
dlhšiu dobu často manévruje s volantom. Dôsledkom toho je ťažšie ovláda-
nie volantu. Ak toto nastane, zdržte sa nadmerného otáčania volantu alebo
vozidlo zastavte a vypnite motor. Systém EPS by sa mal vrátiť do normálu
po cca 10 minútach.

■Ak sa rozsvieti indikátor preklzu...

To môže signalizovať poruchu asistenčných jazdných systémov. Kontaktujte
ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného
riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

VÝSTRAHA

Ktorákoľvek z nasledujúcich podmienok môže spôsobiť nehodu s následkom
smrti alebo vážnych zranení: 

■ABS nefunguje efektívne, keď

●Sú prekročené limity priľnavosti pneumatík (napr. nadmerne opotrebované
pneumatiky na zasneženej vozovke).

●Vozidlo kĺže po vode pri jazde vysokou rýchlosťou na mokrej alebo klzkej
vozovke.

■Brzdná dráha pri činnosti ABS môže byť dlhšia ako za normálnych
podmienok

ABS nie je určený pre skrátenie brzdnej dráhy vozidla. Vždy udržujte bezpeč-
nú vzdialenosť od vozidla pred vami, obzvlášť v nasledujúcich situáciách:

●Pri jazde na znečistenej, štrkovej alebo snehom pokrytej vozovke

●Pri jazde so snehovými reťazami

●Pri jazde cez hrbole na vozovke

●Pri jazde cez výmole alebo po nerovných vozovkách

■TRC nemusí fungovať efektívne, keď

Na klzkom povrchu vozovky nemusí byť dosiahnuté udržanie smeru a pre-
nosu hnacej sily, aj keď je TRC v činnosti. 
Nejazdite s vozidlom za podmienok, kedy hrozí strata stability a prenosu
hnacej sily.
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VÝSTRAHA

■Asistent rozjazdu do kopca nefunguje efektívne, keď

●Nespoliehajte sa prehnane na systém asistenta rozjazdu do kopca. Asis-
tent rozjazdu do kopca nemusí fungovať efektívne na prudkých svahoch
a vozovkách pokrytých ľadom.

●Na rozdiel od parkovacej brzdy nie je asistent rozjazdu do kopca určený
na udržanie stojacieho vozidla na dlhšiu dobu. Nepokúšajte sa používať
asistenta rozjazdu do kopca pre udržanie stojacieho vozidla vo svahu, pre-
tože to môže viesť k nehode.

■Keď je aktivovaný VSC+

Indikátor preklzu bliká. Vždy choďte opatrne. Nepozorné riadenie vozidla
môže spôsobiť nehodu. Buďte mimoriadne opatrní, keď indikátor bliká.

■Keď sú TRC a VSC+ vypnuté

Buďte obzvlášť opatrní a jazdite rýchlosťou odpovedajúcou stavu vozovky.
Pretože tieto systémy slúžia na zaistenie stability vozidla a prenosu hnacej
sily, nevypínajte TRC a VSC+, ak to nie je nevyhnutné.

■Výmena pneumatík

Uistite sa, že všetky pneumatiky majú rovnaký rozmer, značku, dezén be-
húňa a celkovú záťaž. Ďalej sa uistite, že sú pneumatiky nahustené na pred-
písaný tlak.

Systémy ABS a VSC+ nebudú fungovať správne, ak sú na vozidle nasadené
rozdielne pneumatiky.
Pre ďalšie informácie o výmene pneumatík kontaktujte ktoréhokoľvek autori-
zovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného
a vybaveného odborníka.

■Zaobchádzanie s pneumatikami a pružením

Používanie pneumatík s akýmkoľvek problémom alebo úpravy pruženia
ovplyvnia asistenčné jazdné systémy, a to môže spôsobiť poruchu týchto
systémov.
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2-5. Informácie pre vodiča
Náklad a batožina

VÝSTRAHA

■Veci, ktoré nesmú byť prevážané v batožinovom priestore

Nasledujúce veci môžu spôsobiť požiar, ak sú uložené v batožinovom prie-
store.

●Nádoby obsahujúce benzín

●Spreje

Venujte pozornosť nasledujúcim informáciám o pokynoch pre nakla-

danie, nosnosti a záťaži.

● Ak je to možné, ukladajte náklad a batožiny do batožinového
priestoru.

● Uistite sa, že sú všetky predmety zaistené na mieste.

● Dbajte na vyváženie vozidla. Umiestnenie nákladu čo najviac
dopredu pomáha udržať vyváženie vozidla.

● Aby ste dosiahli nižšiu spotrebu paliva, neprevážajte nepotrebný
náklad.

■ Strešný nosič batožín (ak je vo výbave)

Pozdĺžnik

Priečnik

Pre použitie strešných pozdĺž-
nikov alebo nosiča batožín mu-
síte doplniť strešné pozdĺžniky
dvomi alebo viacerými originál-
nymi priečnikmi Toyota alebo
ich ekvivalentmi.

Riaďte sa inštrukciami a po-
kynmi, keď inštalujete priečni-
ky alebo ich ekvivalenty.
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■Pokyny pre nakladanie

Dodržujte nasledujúce pokyny.
Ich nedodržanie môže viesť ku smrteľnému alebo k vážnemu zraneniu.

●Nepokladajte žiadne predmety v batožinovom priestore na seba vyššie
ako sú operadlá.
Takéto predmety môžu byť pri nehode alebo náhlom zabrzdení vymrštené
a mohli by zraniť osoby vo vozidle.

●Neumiestňujte náklad alebo batožiny na nasledujúce miesta, pretože tieto
predmety sa môžu dostať pod spojkový, brzdový alebo plynový pedál
a zabrániť tak ich riadnemu zošliapnutiu, brániť vodičovi vo výhľade alebo
naraziť do vodiča alebo cestujúcich a spôsobiť tak nehodu.

• K nohám vodiča
• Na sedadlo spolujazdca vpredu alebo zadné sedadlá 

(pri ukladaní predmetov na seba)
• Na kryt batožín
• Na prístrojový panel
• Na palubnú dosku

●Upevnite všetky predmety v priestore pre cestujúcich, pretože by sa mohli
pri nehode alebo náhlom zabrzdení, náhlom zatočení alebo nehode po-
sunúť a niekoho zraniť.

●Nikdy nedovoľte nikomu jazdiť v batožinovom priestore. Ten nie je určený
pre cestujúcich. Tí by mali sedieť vo svojich sedadlách, riadne pripútaní
svojimi bezpečnostnými pásmi. Inak sú v prípade náhleho zabrzdenia, ná-
hleho zatočenia alebo nehody vystavení oveľa väčšiemu riziku vážnych
alebo smrteľných zranení.

■Záťaž a rozloženie

●Nepreťažujte vaše vozidlo.

●Nerozkladajte záťaž nerovnomerne.
Nesprávne zaťaženie môže zhoršiť riadenie a brzdenie a to môže mať za
následok smrť alebo vážne zranenia.
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■Pokyny pre strešný nosič batožín (ak je vo výbave)

Pre použitie strešných pozdĺžnikov alebo nosiča batožín musíte doplniť
strešné pozdĺžniky dvomi alebo viacerými originálnymi priečnikmi Toyota
alebo ich ekvivalentmi.

Riaďte sa inštrukciami a pokynmi, keď inštalujete priečniky alebo ich ekviva-
lenty.

Keď dávate náklad na strešný nosič, dodržujte nasledujúce:

●Umiestnite náklad tak, aby jeho hmotnosť bola rozložená rovnomerne me-
dzi prednú a zadnú nápravu.

●Ak nakladáte dlhý alebo široký náklad, nikdy neprekročte celkové dĺžku
alebo šírku vozidla.

●Pred jazdou sa uistite, že je náklad na strešnom nosiči batožín bezpečne
upevnený.

●Batožiny, ktoré prepravujete na strešnom nosiči batožín, posúvajú ťažisko
vozidla viac hore. Vyvarujte sa vysokých rýchlostí, prudkých rozjazdov,
ostrého zatáčania, náhleho brzdenia alebo iných prudkých manévrov, inak
by mohlo dôjsť ku strate kontroly nad vozidlom alebo k jeho prevráteniu
vplyvom nesprávneho ovládania vozidla, a to môže mať za následok smrť
alebo vážne zranenia.

●Ak idete na dlhé vzdialenosti, po nerovných cestách alebo vysokými rých-
losťami, zastavte príležitostne vozidlo počas cesty, aby ste sa uistili, že ná-
klad zostáva na mieste.

●Neprekračujte hmotnosť nákladu 100 kg na strešných pozdĺžnikoch. Ak
však je dovolená hmotnosť nákladu na priečniky pod 100 kg, dodržte tento
limit a ďalšie inštrukcie pre priečniky.
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Pokyny pre jazdu v zime

Pred jazdou s vozidlom v zime vykonajte nevyhnutné prípravy a kon-

troly. Vždy jazdite s vozidlom spôsobom, ktorý odpovedá prevládajú-

cim poveternostným podmienkam.

■ Prípravy pred zimou

● Použite kvapaliny, ktoré odpovedajú prevládajúcim vonkajším
teplotám.

• Motorový olej
• Chladiaca kvapalina motora
• Kvapalina ostrekovačov

● Nechajte skontrolovať stav akumulátora servisným technikom.

● Vybavte vozidlo štyrmi zimnými pneumatikami alebo kúpte
sadu snehových reťazí pre predné kolesá.

Zaistite, aby všetky pneumatiky mali rovnaký rozmer a značku, a aby
reťaze odpovedali rozmeru pneumatík.

■ Pred jazdou s vozidlom

Podľa jazdných podmienok vykonajte nasledujúce:

● Nepokúšajte sa násilím otvárať okná alebo pohybovať stie-
račmi, ak sú zamrznuté. Aby ste rozpustili ľad, polejte zamrz-
nutú oblasť teplou vodou. Vodu ihneď utrite, aby nezamrzla.

● Odstráňte sneh nahromadený na otvoroch pre prívod vzdu-
chu pred čelným sklom, aby ste zaistili správnu činnosť venti-
látora systému klimatizácie.

● Pravidelne kontrolujte a odstraňujte nadbytok ľadu alebo sne-
hu, ktorý sa môže nahromadiť na vonkajších svetlách, streche
vozidla, podvozku, okolo pneumatík alebo na brzdách.

● Pred nastúpením do vozidla odstráňte všetok sneh alebo bla-
to z podrážok vašich topánok.
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Voľba snehových reťazí

Pri montáži snehových reťazí použite správny rozmer reťazí. 
Rozmer reťaze je upravený pre každý rozmer pneumatiky.

Bočná reťaz

priemer 3 mm

šírka 10 mm

dĺžka 30 mm

Priečna reťaz

priemer 4 mm

šírka 14 mm

dĺžka 25 mm

■ Počas jazdy s vozidlom

Zrýchlujte s vozidlom pomaly, udržujte bezpečnú vzdialenosť
medzi vami a vozidlom vpredu, a choďte zníženou rýchlosťou
odpovedajúcou stavu vozovky.

■ Keď vozidlo parkujete

Zaparkujte vozidlo a presuňte radiacu páku do "P" (Multidrive
alebo) alebo do "1" alebo "R" (manuálna prevodovka) bez zabrz-
denia parkovacej brzdy. Parkovacia brzda môže zamrznúť, a to
bráni jej uvoľneniu. Podložte kolesá, ak je to nutné, aby ste za-
bránili nechcenému sklzu alebo pohybu.
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Predpisy pri použití snehových reťazí

● Predpisy, týkajúce sa použitia reťazí, sa líšia podľa miest a typov
cesty. Vždy sa zoznámte s miestnymi predpismi, skôr ako nainšta-
lujete reťaze.

● Montujte reťaze na predné pneumatiky.

● Dotiahnite reťaze po ujdení 0,5  1,0 km.

■Montáž snehových reťazí

Pri montáži a demontáži reťazí dodržujte nasledujúce pokyny:

●Montujte a demontujte snehové reťaze na bezpečnom mieste.

●Montujte reťaze iba na predné pneumatiky. Nemontujte reťaze na zadné
pneumatiky.

●Montujte reťaze na predné pneumatiky čo najtesnejšie. Dotiahnite reťaze
po ujdení 0,5  1,0 km.

●Montujte reťaze podľa pokynov dodaných k snehovým reťaziam.

●Ak používate ozdobné kryty kolies, mohli by sa poškrabať upevňovacími
páskami reťazí, takže pred nasadením reťazí ozdobné kryty odstráňte.

VÝSTRAHA

■Jazda so zimnými pneumatikami

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste znížili nebezpečenstvo nehôd.
Ich nedodržanie môže zapríčiniť stratu kontroly nad vozidlom a môže to spô-
sobiť smrť alebo vážne zranenia.

●Používajte pneumatiky rozmerov predpísaných pre vaše vozidlo.

●Udržiavajte odporúčanú úroveň tlaku hustenia pneumatík.

●Nejazdite rýchlosťami prekračujúcimi rýchlostný limit alebo limit určený pre
jazdu so zimnými pneumatikami, ktoré používate.

●Zimné pneumatiky by mali byť nasadené na všetkých kolesách.
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■Pri jazde so snehovými reťazami

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste znížili nebezpečenstvo nehôd.
Inak môže dôjsť k tomu, že vozidlo nebude možné bezpečne ovládať, a to
môže spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenie.

●Neprekračujte rýchlostný limit určený pre vami použité snehové reťaze
alebo 50 km/h, podľa toho, ktorý je nižší.

●Vyhýbajte sa jazde po nerovných povrchoch vozoviek alebo cez diery.

●Vyhýbajte sa náhlej akcelerácii, prudkému zatáčaniu, náhlemu brzdeniu
a radeniu, ktoré spôsobí náhle brzdenie motorom.

●Pred nájazdom do zákruty dostatočne spomaľte, aby ste zaistili ovládateľ-
nosť vozidla.

UPOZORNENIE

■Oprava alebo výmena zimných pneumatík (vozidlá s výstražným systé-
mom tlaku pneumatík)

Opravy alebo výmenu zimných pneumatík požadujte od predajcov Toyota
alebo od oprávnených predajcov pneumatík.

To preto, že demontáž a montáž zimných pneumatík ovplyvňuje činnosť
ventilov a vysielačov výstražného systému tlaku pneumatík.

■Nasadenie snehových reťazí (vozidlá s výstražným systémom tlaku
pneumatík)

Ventily a vysielače výstražného systému tlaku pneumatík nemusia fungovať
správne, keď sú nasadené snehové reťaze.
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Ťahanie prívesu

Vaše vozidlo je primárne určené pre prepravu cestujúcich. Ťahanie

prívesu bude mať negatívny vplyv na ovládanie, výkon, brzdenie, ži-

votnosť a spotrebu paliva. Vaša bezpečnosť a spokojnosť závisí na

riadnom používaní správneho vybavenia a opatrnom spôsobe jazdy.

Pre zaistenie bezpečnosti vašej aj ostatných nepreťažujte vozidlo

alebo príves.

Pre bezpečné ťahanie prívesu buďte mimoriadne opatrní a jazdite

s prihliadnutím k vlastnostiam prívesu a prevádzkovým podmien-

kam.

Záruka Toyoty nepokrýva poškodenie alebo poruchy spôsobené ťa-

haním prívesu pre obchodné účely.

Pred ťahaním požiadajte o ďalšie podrobnosti vášho miestneho au-

torizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvali-

fikovaného a vybaveného odborníka, pretože v niektorých štátoch

platia ďalšie predpisy.

■ Hmotnostné limity

Pred ťahaním skontrolujte prípustnú hmotnosť pripojeného vo-
zidla, celkovú hmotnosť vozidla (GVM), maximálne zaťaženie
nápravy (MPAC) a zaťaženie na ťažný hák. (S. 578)

■ Ťažné zariadenie

Toyota odporúča používať na vašom vozidle originálne ťažné
zariadenie Toyota. Môžete tiež použiť iné ťažné zariadenie vy-
hovujúcich vlastností a porovnateľnej kvality.
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■ Celková hmotnosť prívesu a prípustné zaťaženie na ťažný hák

Celková hmotnosť prívesu

Hmotnosť samotného prívesu plus
nákladu by nemala presahovať
maximálnu prípustnú hmotnosť
prípojného vozidla. Prekročenie
tejto hmotnosti je nebezpečné.
(S. 578)

Keď ťaháte príves, použite frikčný
spojovací člen alebo frikčný stabi-
lizátor (zariadenie na ovládanie
náklonu).

Prípustné zaťaženie ťažného
háku

Umiestnite náklad prívesu tak,
aby zaťaženie na ťažný hák bolo
väčšie ako 25 kg alebo 4 % prí-
pustnej hmotnosti prípojného vo-
zidla. Zaťaženie na ťažný hák
však nesmie prekročiť uvedenú
hmotnosť. (S. 578)
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■ Informačný štítok (výrobný štítok)

Celková hmotnosť vozidla

Maximálne prípustné zaťaže-
nie zadnej nápravy

Kombinovaná celková hmot-
nosť vozidla

● Celková hmotnosť vozidla

Modely kategórie vozidiel M1*

Kombinovaná hmotnosť vodiča, cestujúcich, batožín, ťažného
zariadenia, celková pohotovostná hmotnosť a zaťaženie na ťaž-
ný hák by nemali prekročiť celkovú hmotnosť vozidla o viac ako
100 kg. Prekročenie tejto hmotnosti je nebezpečné.

Modely kategórie N1*

Kombinovaná hmotnosť vodiča, cestujúcich, nákladu, ťažného
zariadenia, celková pohotovostná hmotnosť a zaťaženie na ťaž-
ný hák nesmú prekročiť celkovú hmotnosť vozidla. Prekročenie
tejto hmotnosti je nebezpečné.

● Maximálne prípustné zaťaženie zadnej nápravy

Modely kategórie vozidiel M1*

Zaťaženie zadnej nápravy by nemalo prekročiť maximálne prí-
pustné zaťaženie zadnej nápravy o viac ako 15 %. Prekročenie
tejto hmotnosti je nebezpečné.

Modely kategórie vozidiel N1*

Zaťaženie zadnej nápravy by nemalo prekročiť maximálne prí-
pustné zaťaženie zadnej nápravy. Prekročenie tejto hmotnosti je
nebezpečné.

Hodnoty prípustnej hmotnosti prípojného vozidla boli odvodené
z testovania na hladinu mora. Pamätajte, že sa pri jazde vo vyš-
ších nadmorských výškach výkon motora a prípustná hmotnosť
prípojného vozidla bude znižovať.
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● Kombinovaná celková hmotnosť vozidla

Súčet celkovej hmotnosti vozidla a hmotnosti ťahaného prívesu.

*: Pre určenie kategórie vozidla kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného
predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vyba-
veného odborníka.

Montážne rozmery* pre ťažné zariadenie a ťažný hák

461 mm

461 mm

VÝSTRAHA

■Modely kategórie vozidiel M1*: Keď je prekročený limit celkovej hmot-
nosti vozidla alebo prípustného zaťaženia zadnej nápravy

Neprekračujte stanovený rýchlostný limit pre ťahanie prívesu v zastavaných
oblastiach alebo 100 km/h, podľa toho, čo je nižšie.

Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k nehode s následkami smrti alebo
vážnych zranení.
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826 mm

497 mm

362 mm

297 mm

355 mm 1

356 mm 1, 4

365 mm 2

369 mm 2, 4

382 mm 1,3

14 mm

*: Celková hmotnosť vozidla a štandardný rozmer pneumatík
1: Pneumatiky 205/60R16
2: Pneumatiky 215/55R17
3: Modely kategórie vozidiel N1
4: Pre Rusko
Pre určenie kategórie vozidla kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného pre-
dajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného
odborníka.

■ Informácie o pneumatikách

●Pri ťahaní zvýšte tlak hustenia pneumatík o 20,0 kPa (0,2 kgf/cm2 alebo
bar, 3 psi) proti odporúčanej hodnote. (S. 595)

●Zvýšte tlak hustenia pneumatík prívesu s ohľadom na celkovú hmotnosť
prívesu a s prihliadnutím k hodnotám odporúčaným výrobcom vášho prí-
vesu.

■Osvetlenie prívesu

Pri každom zapojení prívesu skontrolujte, či smerové a brzdové svetlá fun-
gujú správne. Priame napojenie k vášmu vozidlu môže poškodiť elektrický
systém a spôsobiť poruchu svetiel.
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■Zábeh vozidla

Toyota odporúča, aby vozidlá vybavené novými agregátmi neboli používané
pre ťahanie prívesu počas prvých 800 km jazdy.

■Údržba

●Pri používaní vozidla na ťahanie prívesu je treba vykonávať údržbu čas-
tejšie, pretože zaťaženie vozidla je vyššie ako pri normálnej jazde.

●Po ujdení približne 1 000 km s prívesom dotiahnite všetky skrutkové spo-
je ťažného zariadenia a háku.

■Bezpečnostné kontroly pred ťahaním

●Skontrolujte, či ste neprekročili maximálny limit zaťaženia na ťažné zaria-
denie a hák ťažného zariadenia. Pamätajte, že hmotnosť pripojenia prí-
vesu zvýši záťaž vozidla. Uistite sa tiež, že celková záťaž vozidla je
v rozsahu hmotnostných limitov vozidla. (S. 294)

●Zaistite, aby náklad na prívese bol zaistený.

●V prípade, že v štandardných spätných zrkadlách nevidíte premávku za
vozidlom, mali by ste použiť prídavné spätné zrkadlá. Nastavte predĺže-
né ramená týchto zrkadiel na obidvoch stranách vozidla tak, aby vždy
poskytovali maximálny výhľad dozadu.

UPOZORNENIE

■Keď je materiál výstuhy zadného nárazníku hliník

Zaistite, aby časť oceľového ťažného zariadenia neprišla do priameho kon-
taktu s touto oblasťou.
Keď prídu oceľ a hliník do kontaktu, nastane reakcia podobná korózii, ktorá
môže zoslabiť príslušnú časť, a to môže spôsobiť poškodenie. Pri pripevňo-
vaní oceľového ťažného zariadenia na tieto časti, ktoré prídu do kontaktu,
naneste inhibítor korózie.
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Návod

Pri ťahaní prívesu sa bude ovládať vozidlo inak. Aby ste zabránili ne-
hode, smrti alebo zraneniu, majte pri ťahaní na mysli nasledujúce:

■ Kontrola zapojenia prívesu a osvetlenia

Po prejdení kratšej vzdialenosti zastavte a skontrolujte pripojenie
prívesu a jeho osvetlenia, rovnako ako pred začiatkom cesty.

■ Skúška jazdy s pripojeným prívesom

● Vyskúšajte si zatáčanie, zastavovanie a cúvanie s pripojeným
prívesom na miestach, kde nie je žiadna alebo iba slabá pre-
mávka.

● Pri cúvaní s pripojeným prívesom uchopte spodnú časť volantu
a otočte rukou doľava, aby ste zatočili príves doľava, alebo do-
prava aby ste zatočili príves doprava. Vždy otáčajte volantom
plynulo, aby nedošlo k chybe riadenia. Pri cúvaní sa nechajte,
kvôli zníženiu rizika nehody, navádzať inou osobou.

■ Zväčšenie vzdialenosti medzi vozidlami

Na každých 10 km/h by mala byť vzdialenosť medzi vašim vozid-
lom a vozidlom idúcim pred vami rovnaká alebo väčšia, ako je dĺž-
ka vášho vozidla a prívesu. Vyhýbajte sa prudkému brzdeniu, ktoré
môže spôsobiť šmyk. Inak sa vozidlo môže stať neovládateľným.
To platí hlavne na mokrých povrchoch alebo klzkých vozovkách.

■ Náhle zrýchlenie/zatočenie/odbočenie

Pri prudkom zatočení pri ťahaní by mohol príves naraziť do vášho
vozidla. Pred odbočením spomaľte a choďte pomaly a opatrne,
aby ste sa vyhli prudkému brzdeniu.
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■ Dôležité body, týkajúce sa odbočovania

Pri zatáčaní budú kolesá prívesu bližšie k vnútrajšku zákruty ako
kolesá vozidla. To kompenzujte väčším polomerom zatáčania ako
normálne.

■ Dôležité body, týkajúce sa stability

Pohyb vozidla spôsobený nerovným povrchom vozovky a silný
bočný vietor zhoršujú ovládanie. Vozidlo sa tiež môže rozhúpať pri
predbiehaní autobusov a veľkých kamiónov. Často kontrolujte pre-
mávku za vozidlom, keď idete vedľa takýchto vozidiel. Akonáhle ta-
kýto pohyb vozidla nastane, ihneď začnite plynulo spomaľovať
pomalým brzdením. Pri brzdení vždy udržujte priamy smer.

■ Predbiehanie iných vozidiel

Pred zmenou jazdného pruhu si overte celkovú dĺžku vášho vo-
zidla a prívesu a uistite sa, že vzdialenosť medzi vozidlami je dos-
tatočná.

■ Informácie o radení

Multidrive
Z dôvodu udržania účinnosti brzdenia motorom, keď používate
brzdenie motorom, nepoužívajte prevodovku v "D". Zaradená
poloha prevodovky musí byť "4" v 7rýchlostnom športovom sek-
venčnom režime radenia. (S. 208)

Manuálna prevodovka
Z dôvodu udržania účinnosti brzdenia motorom, keď používate
brzdenie motorom, nepoužívajte prevodový stupeň "5" alebo "6".
(S. 214)

■ Keď ťaháte príves, kontrolujte výstražnú kontrolku chladiacej
kvapaliny motora (Červená)

Ťahanie naloženého prívesu v tiahlom a prudkom stúpaní pri teplo-
tách nad 30 C môže spôsobiť prehriatie motora. 
Ak sa rozsvieti alebo bliká výstražná kontrolka vysokej teploty chla-
diacej kvapaliny motora (Červená), ihneď vypnite klimatizáciu a za-
stavte vozidlo na bezpečnom mieste. (S. 569)
00
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■ Keď vozidlo parkujete

Vždy umiestnite pod kolesá vozidla a prívesu kliny. Pevne zabrzdite
parkovaciu brzdu a presuňte radiacu páku do "P" (Multidrive), a do
"1" alebo "R" (manuálna prevodovka).

VÝSTRAHA

Riaďte sa inštrukciami popísanými v tejto kapitole.
Ich nedodržanie môže spôsobiť nehodu, majúcu za následok smrť alebo váž-
ne zranenia.

■Pokyny pre ťahanie prívesu

Pri ťahaní prívesu sa uistite, že nie je prekročený žiaden hmotnostný limit. 
(S. 294)

■Pred prudkým alebo tiahlym klesaním

Spomaľte a zaraďte nižší prevodový stupeň. Nikdy však neraďte nižší prevo-
dový stupeň náhle, keď idete z prudkého kopca alebo pri dlhom klesaní.

■Ovládanie bŕzd

Vyvarujte sa častého alebo dlhého brzdenia. 
To by mohlo spôsobiť prehriatie bŕzd alebo zníženie ich účinnosti.

■Aby ste zabránili nehode alebo zraneniu

●Neprekračujte 100 km/h alebo stanovený rýchlostný limit pre ťahanie, pod-
ľa toho, čo je nižšie.

●Pri ťahaní nepoužívajte tempomat.

●Vozidlá s kompaktným rezervným kolesom: Neťahajte príves, keď je na
vozidle namontované kompaktné rezervné koleso.

●Vozidlá so sadou pre núdzovú opravu pneumatiky: Neťahajte príves, keď
je namontovaná pneumatika opravená pomocou sady pre núdzovú opravu
pneumatiky.
301
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Manuálny systém klimatizácie

Úprava nastavenia

■ Úprava nastavenia teploty (vozidlá bez systému klimatizácie)

Pre zvýšenie teploty otočte ovládač teploty doprava.

■ Úprava nastavenia teploty (vozidlá so systémom klimatizácie)

Otáčajte ovládač teploty doprava (teplý) alebo doľava (studený).

Ak nie je stlačené , systémom bude prúdiť vzduch okolitej teploty

alebo ohrievaný vzduch.

: Ak je vo výbave

Ovládač rýchlosti ventilátora

Tlačidlo režimu vonkajšieho vzduchu 
alebo recirkulovaného vzduchu

Ovládač výstupu 
vzduchu

Tlačidlo zapnutia/vypnutia 
klimatizácie (ak je vo výbave)

Ovládač 
teploty
04
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■ Nastavenie rýchlosti ventilátora

Otáčajte ovládač rýchlosti ventilátora doprava (zvýšiť) alebo doľa-
va (znížiť).

Pre vypnutie ventilátora otočte ovládač na "0".

■ Prepnutie výstupov vzduchu

Otáčajte ovládač výstupu vzduchu.

Pri každom otočení na niektorú
stranu sa výstupy vzduchu prepnú.

Vzduch prúdi na hornú časť tela.

Vzduch prúdi na hornú časť tela
a nohy.

: Niektoré modely
305
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Vzduch prúdi hlavne na nohy.

: Niektoré modely

Vzduch prúdi na nohy a je v čin-
nosti odhmlievanie čelného skla.

: Niektoré modely

Vzduch prúdi na čelné sklo
a bočné okná.

Prívod vzduchu je automaticky
prepnutý do režimu vonkajšieho
vzduchu.

■ Prepínanie medzi režimami vonkajší vzduch a recirkulovaný
vzduch

Stlačte .

Pri každom stlačení  sa režim prepína medzi režimom vonkajšie-

ho vzduchu (indikátor nesvieti) a režimom recirkulovaného vzduchu (in-
dikátor svieti).
_WE_OM64574SK
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Nastavenie nasmerovania a otvorenia a zatvorenia výstupov vzduchu

Stredné výstupy vzduchu

Smeruje prúdenie vzduchu do-
ľava alebo doprava, hore alebo
dolu.

Pre otvorenie alebo zatvorenie
výstupov vzduchu otočte gom-
bík.

Pravé a ľavé bočné výstupy vzduchu

Smeruje prúdenie vzduchu do-
ľava alebo doprava, hore alebo
dolu.

Pre otvorenie alebo zatvorenie
výstupov vzduchu otočte gom-
bík.
307
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■Používanie systému v režime recirkulovaného vzduchu

Ak je režim recirkulovaného vzduchu použitý dlhšiu dobu, okná sa ľahšie za-
hmlia.

■Keď teplota vonkajšieho vzduchu dosiahne 0 °C (vozidlá so systémom
klimatizácie)

Systém klimatizácie nemusí fungovať, aj keď je stlačené .

■Keď je zvolený režim použitých výstupov vzduchu  

Z dôvodu pohodlia pri jazde môže byť vzduch prúdiaci na nohy teplejší ako
vzduch prúdiaci na hornú časť tela v závislosti na polohe ovládača nastave-
nia teploty.

■Zápach pri vetraní a klimatizácii

●Aby bol do vozidla privádzaný čerstvý vzduch, nastavte systém klimati-
zácie do režimu vonkajšieho vzduchu.

●Počas používania môžu vniknúť dovnútra rôzne zápachy zvnútra a zvon-
ka vozidla a hromadiť sa v systéme klimatizácie. To môže spôsobiť, že
sa zápach šíri z výstupov vzduchu.

●Pre zníženie možnosti výskytu zápachu: 
Je odporúčané, aby ste nastavili systém klimatizácie do režimu vonkaj-
šieho vzduchu predtým, ako vypnete vozidlo.
08
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VÝSTRAHA

■Aby ste zabránili zahmlievaniu čelného skla

Nenastavujte ovládač výstupu vzduchu na  počas ochladzovania vzdu-
chu v extrémne vlhkom počasí. Rozdiel medzi teplotami vonkajšieho vzdu-
chu a čelného skla môže spôsobiť zahmlenie vonkajšieho povrchu čelného
skla, a to obmedzí váš výhľad.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Nenechávajte systém klimatizácie zapnutý dlhšie, ako je nutné, keď nebeží
motor.
309
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Automatický systém klimatizácie

Používanie automatického režimu

Stlačte .

Systém klimatizácie začne fungovať. Výstupy vzduchu a rýchlosť
ventilátora sa automaticky nastavia podľa nastavenia teploty.

Pre zvýšenie teploty stlačte "" a pre zníženie teploty "" na

 (vozidlá s ľavostranným riadením) alebo  (vozidlá

s pravostranným riadením) na strane vodiča.

Teploty pre sedadlá vodiča a spolujazdca vpredu môžu byť nastave-
né oddelene. (S. 311)

: Ak je vo výbave

Prúdenie a výstupy vzduchu sa automaticky nastavia podľa nastave-
nia teploty.

Tlačidlo režimov vonkajší/
recirkulovaný vzduch

Zobrazenie teploty

Tlačidlo 
ovládania 
teploty

Zobrazenie výstupov vzduchu

Tlačidlo duálneho 
režimu

Tlačidlo zapnutia/vypnutia 
klimatizácie

Tlačidlo voľby výstupov vzduchu

Tlačidlo automatického režimu

Zobrazenie rýchlosti ventilátora

Tlačidlo 
ovládania
teploty

Zobrazenie 
teploty

Tlačidlo ovládania 
rýchlosti ventilátora

Tlačidlo "OFF"

Tlačidlo odhmlievania čelného skla

KROK 1

KROK 2
10
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■ Indikátor automatického režimu

Ak sú ovládané nastavenie rýchlosti ventilátora alebo režimy prú-
denia vzduchu, indikátor automatického režimu zhasne. Automa-
tický režim pre iné funkcie, než ktoré boli ovládané, však bude
zachovaný.

Úprava nastavenia

■ Úprava nastavenia teploty

Pre zvýšenie teploty stlačte "" a pre zníženie teploty "" na 

(vozidlá s ľavostranným riadením) alebo  (vozidlá s pra-

vostranným riadením) na strane vodiča.

Stlačte "" (zvýšiť) alebo "" (znížiť) na  (vozidlá s ľavostranným

riadením) alebo  (vozidlá s pravostranným riadením) na strane spo-

lujazdca, aby ste oddelene upravili teplotu na stranách spolujazdca a vo-
diča (individuálny režim). Pre návrat k rovnakému nastaveniu teploty na

strane vodiča a spolujazdca (spoločný režim) stlačte .

Pri každom stlačení  systém klimatizácie prepína medzi individu-

álnym a spoločným režimom. 

■ Nastavenie rýchlosti ventilátora

Stlačte "" (znížiť) alebo "" (zvýšiť) na .

Rýchlosť ventilátora sa zobrazí na displeji. (7 úrovní)

Pre vypnutie ventilátora stlačte .
311
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■ Prepnutie výstupov vzduchu

Stlačte .

Pri každom stlačení  sa

výstupy vzduchu prepnú. 

Vzduch prúdi podľa toho, ktorý režim je zvolený.

Vzduch prúdi na hornú časť tela.

Vzduch prúdi na hornú časť tela
a nohy.

: Niektoré modely
12
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Vzduch prúdi hlavne na nohy.

: Niektoré modely

Vzduch prúdi na nohy a je v čin-
nosti odhmlievanie čelného skla.

: Niektoré modely

■ Prepínanie medzi režimami vonkajší vzduch a recirkulovaný
vzduch

Stlačte .

Pri každom stlačení  sa režim prepína medzi režimom vonkajšie-

ho vzduchu (indikátor nesvieti) a režimom recirkulovaného vzduchu (in-
dikátor svieti).
313
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Odhmlievanie čelného skla

Stlačte .

Indikátor sa rozsvieti.

Ovládanie systému klimatizácie
funguje automaticky.

Ak je vonkajšia teplota 5 °C alebo
nižšia, režim recirkulovaného
vzduchu sa automaticky prepne
do režimu vonkajšieho vzduchu.

Nastavenie nasmerovania a otvorenia a zatvorenia výstupov vzduchu

Stredné výstupy vzduchu

Smeruje prúdenie vzduchu do-
ľava alebo doprava, hore alebo
dolu.

Pre otvorenie alebo zatvorenie
výstupov vzduchu otočte gom-
bík.
14
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Pravé a ľavé bočné výstupy vzduchu

Smeruje prúdenie vzduchu do-
ľava alebo doprava, hore alebo
dolu.

Pre otvorenie alebo zatvorenie
výstupov vzduchu otočte gom-
bík.

■Používanie automatického režimu

Rýchlosť ventilátora sa nastaví automaticky podľa nastavenia teploty a oko-
litých podmienok. V dôsledku toho môže nastať nasledujúce.

●Systém môže automaticky prepnúť na režim recirkulovaného vzduchu,
keď je v lete zvolené nastavenie chladnejšej teploty.

● Ihneď po stlačení  sa môže na chvíľu zastaviť ventilátor, kým ne-

bude pripravený teplý alebo studený vzduch. 

●Keď je zapnuté kúrenie, do oblasti hornej časti tela môže prúdiť studený
vzduch.

■Používanie systému v režime recirkulovaného vzduchu

Ak je režim recirkulovaného vzduchu použitý dlhšiu dobu, okná sa ľahšie za-
hmlia.

■Funkcia odhmlenia okien

Režim recirkulovaného vzduchu sa môže automaticky prepnúť do režimu
vonkajšieho vzduchu v situáciách, keď je treba odstrániť zahmlenie okien.

■Keď vonkajšia teplota dosiahne 0 °C

Systém klimatizácie nemusí fungovať, aj keď je stlačené .

■Keď je zvolený režim použitých výstupov vzduchu  

Z dôvodu pohodlia pri jazde môže byť vzduch prúdiaci na nohy teplejší ako
vzduch prúdiaci na hornú časť tela v závislosti na polohe ovládača nastave-
nia teploty.
315
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■Zápach pri vetraní a klimatizácii

●Aby bol do vozidla privádzaný čerstvý vzduch, nastavte systém klimati-
zácie do režimu vonkajšieho vzduchu.

●Počas používania môžu vniknúť dovnútra rôzne zápachy zvnútra a zvon-
ka vozidla a hromadiť sa v systéme klimatizácie. To môže spôsobiť, že
sa zápach šíri z výstupov vzduchu.

●Pre zníženie možnosti výskytu zápachu:

• Je odporúčané, aby ste nastavili systém klimatizácie do režimu vonkaj-
šieho vzduchu predtým, ako vypnete vozidlo.

• Ihneď po zapnutí systému klimatizácie do režimu AUTO môže byť na
krátku dobu pozdržané zahájenie chodu ventilátora.

VÝSTRAHA

■Aby ste zabránili zahmlievaniu čelného skla

Nepoužívajte  počas ochladzovania vzduchu v extrémne vlhkom po-

časí. Rozdiel medzi teplotami vonkajšieho vzduchu a čelného skla môže
spôsobiť zahmlenie vonkajšieho povrchu čelného skla, a to obmedzí váš vý-
hľad.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Nenechávajte systém klimatizácie zapnutý dlhšie, ako je nutné, keď nebeží
motor.
16
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Prídavné kúrenie

: Ak je vo výbave

■Prídavné kúrenie môže byť v činnosti, keď

●Motor beží.

●Teplota chladiacej kvapaliny motora je nízka.

■Normálne príznaky činnosti prídavného kúrenia

Nasledujúce prípady nesignalizujú poruchu.

●Pri zapnutí alebo vypnutí prídavného kúrenia môže vychádzať z výfuku
prídavného kúrenia, ktorý je umiestnený pod podlahou, biely dym a slabý
zápach.

●Keď je prídavné kúrenie použité za extrémne chladných podmienok,
môže z jeho výfuku vystupovať para.

●Keď prídavné kúrenie vypnete, môžete počuť po dobu približne 2 minút
hluk v motorovom priestore, kým sa prídavné kúrenie úplne nevypne.

■Po vypnutí prídavného kúrenia

Odporúčame, aby ste nezapínali prídavné kúrenie skôr ako po 10 minútach
od jeho vypnutia. Inak sa môže ozývať hluk, keď sa kúrenie zapaľuje.

■Keď tankujete vozidlo

Motor musí byť vypnutý. Vypnutím motora sa prídavné kúrenie vypne.

Toto zariadenie sa používa pre udržanie tepla v kabíne v chladných

podmienkach.

Zapína/vypína prídavné kúrenie

Prídavné kúrenie sa zapne cca
30 sekúnd po stlačení spínača.
317
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VÝSTRAHA

■Aby ste sa nepopálili alebo nepoškodili vozidlo

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu vášho vozidla

●Nezapínajte a nevypínajte prídavné kúrenie opakovane počas 5minúto-
vých intervalov, pretože by to mohlo skrátiť životnosť súčastí kúrenia. Ak
musíte opakovane zapínať a vypínať motor v krátkych intervaloch (ako pri
zásobovacích jazdách, a pod.) prídavné kúrenie vypnite.

●Neupravujte alebo neotvárajte prídavné kúrenie bez konzultácie s ktorým-
koľvek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne
kvalifikovaným a vybaveným odborníkom, pretože by to mohlo spôsobiť
poruchu kúrenia alebo požiar.

●Dbajte na to, aby ste nepostriekali vodou alebo nerozliali kvapalinu priamo
na prídavné kúrenie alebo na jeho palivové čerpadlo, pretože by to mohlo
spôsobiť poruchu kúrenia.

●Dbajte na to, aby sa do sacieho a výfukového potrubia prídavného kúrenia
nedostala voda, sneh, ľad, blato, atď. Ak sa potrubie upchá, môže to spô-
sobiť poruchu kúrenia.

●Ak zistíte čokoľvek neobvyklého, ako únik kvapaliny, dym alebo nízku účin-
nosť kúrenia, prídavné kúrenie vypnite a nechajte vozidlo skontrolovať kto-
rýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným
riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

●Nedotýkajte sa prídavného kúrenia ale-
bo jeho výfukového potrubia, pretože
sú horúce. Mohli by ste sa popáliť.

●Nadávajte žiadne horľavé predmety,
ako je palivo, do blízkosti prídavného
kúrenia alebo jeho výfukového potru-
bia, pretože by ste mohli spôsobiť po-
žiar.
18
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3-1. Používanie systému klimatizácie a odhmlievania

Odhmlievanie zadného okna a vonkajších spätných zrkadiel

Odhmlievanie sa používa pre odhmlenie zadného okna a pre odstrá-

nenie dažďových kvapiek, zahmlenia a námrazy z vonkajších spät-

ných zrkadiel.

Vozidlá s manuálnym systémom klimatizácie

Zapnutie/vypnutie odhmlievania

Odhmlievanie sa automaticky
vypne po približne 15 minútach.

Vozidlá s automatickým systémom klimatizácie

Zapnutie/vypnutie odhmlievania

Odhmlievanie sa automaticky
vypne po uplynutí doby činnos-
ti. Doba činnosti je medzi 15 mi-
nútami a 1 hodinou, v závislosti
na okolitej teplote a rýchlosti
vozidla.
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3-1. Používanie systému klimatizácie a odhmlievania

VERSO
■Odhmlievanie funguje, keď

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač motora je v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač "ENGINE START STOP" je v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

■Odhmlievanie vonkajších spätných zrkadiel

Zapnutím odhmlievania zadného okna sa zapne odhmlievanie vonkajších
spätných zrkadiel.

VÝSTRAHA

■Keď je zapnuté odhmlievanie vonkajších spätných zrkadiel

Nedotýkajte sa vonkajšieho povrchu spätných zrkadiel, pretože ten môže byť
veľmi horúci a môžete sa popáliť.
20

_WE_OM64574SK



VERSO
3-2. Používanie audiosystému


3

V
yb

avenie interiéru
Typy audiosystémov

: Ak je vo výbave

Vozidlá s navigačným/multimediálnym systémom

Užívatelia modelov vybavených navigačným/multimediálnym
systémom - viď "Príručka pre užívateľa navigačného a multime-
diálneho systému".

Vozidlá bez navigačného/multimediálneho systému

Prehrávač CD a AM/FM rádio
321
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3-2. Používanie audiosystému

VERSO
■Používanie mobilných telefónov

Ak je mobilný telefón používaný vo vnútri alebo blízko vozidla, keď je audio-
systém v činnosti, môže byť počuť z reproduktorov audiosystému rušenie.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Nenechávajte audiosystém zapnutý dlhšie ako je nutné, keď je vypnutý mo-
tor.

■Aby ste zabránili poškodeniu audiosystému

Buďte opatrní, aby ste na audiosystém nerozliali nápoje alebo iné kvapaliny.

■Aby ste zabránili poškodeniu USB pamäti alebo jej konektora

V závislosti na veľkosti a tvare USB pamäti, ktorá je pripojená k systému, se-
dadlo spolujazdca môže naraziť do USB pamäti, keď sa sedadlo posúva do-
predu. V tom prípade neposúvajte sedadlo násilím, pretože by to mohlo
poškodiť USB pamäť alebo konektor, atď.

Názov kapitoly Strana

Používanie rádia S. 323

Používanie prehrávača CD S. 327

Prehrávanie MP3 a WMA diskov S. 332

Ovládanie iPodu S. 338

Ovládanie USB pamäti S. 345

Optimálne použitie audiosystému S. 352

Používanie zásuvky AUX S. 354

Používanie spínačov audiosystému na volante S. 355
22
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VERSO
3-2. Používanie audiosystému

Používanie rádia

Nastavenie predvolených staníc

V režime AF-ON mení rádio frekvenciu na najsilnejší signál zvolenej
stanice.

Vyhľadajte požadované stanice otáčaním  alebo stlače-

ním ""alebo "" na .

Stlačte a držte tlačidlo (  až ), na ktoré bude stanica na-
stavená, až budete počuť pípnutie.

: Ak je vo výbave

Zapnutie/vypnutie

Hlasitosť

Volič staníc

Tlačidlo Späť

Nastavenie 
frekvencie 
alebo voľba 
položiek

Tlačidlo režimu AM

AF/kód regiónu/
nastavenie režimu TA

Vyhľadanie 
frekvencie

Zobrazenie zoznamu staníc

Tlačidlo režimu FM

KROK 1

KROK 2
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VERSO
Použitie zoznamu staníc

■ Aktualizácia zoznamu staníc

Stlačte .

Zobrazí sa zoznam staníc.

Stlačte  (Update) (Aktualizovať) pre aktualizáciu zoznamu.

Keď prebieha vyhľadávanie, zobrazí sa "Updating" (Aktualizácia),
a potom sa na displeji vypíšu dostupné stanice.

Pre zrušenie aktualizácie stlačte .

■ Voľba stanice zo zoznamu staníc

Stlačte .

Zobrazí sa zoznam staníc.

Otáčajte  pre voľbu stanice.

Pre naladenie stanice stlačte .

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte .

RDS (Radio data system)

Táto funkcia umožňuje rádiu príjem stanice.

■ Počúvanie staníc rovnakej siete

Stlačte .

Otočte  na "RADIO" a stlačte .

Otáčajte , až zodpovedá požadovanému režimu: "FM

AF" alebo "Region code".

KROK 1

KROK 2

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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VERSO
Stlačte  pre voľbu "ON" (Zapnúť) alebo "OFF" (Vypnúť).

Režim FM AF ON: Zo staníc rovnakej siete je zvolená stani-
ca so silným príjmom.

Režim Region code ON: Zo staníc rovnakej siete je zvolená stani-
ca so silným príjmom a vysielajúca rovna-
ký program.

■ Dopravné informácie

Stlačte .

Otočte  na "RADIO" a stlačte .

Otočte  do režimu "FM TA". 

Stlačte  pre voľbu "ON" (Zapnúť) alebo "OFF" (Vypnúť).

Režim TP: Systém automaticky prepne na dopravné informácie,
ak je prijímané vysielanie so signálom dopravných in-
formácií.

Keď dopravné informácie skončia, stanica sa vráti na pred-
chádzajúcu stanicu.

KROK 4

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
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VERSO
■Systém EON (Enhanced Other Network) (pre funkciu dopravného hlá-
senia)

Ak stanica RDS (s údajmi EON), ktorú počúvate, nevysiela program doprav-
ných informácií a audiosystém je v režime TA (dopravné hlásenia), potom
keď dopravné informácie začnú, bude rádio automaticky prepnuté na stani-
cu vysielajúcu program dopravných informácií zo zoznamu EON AF.

■Keď je odpojený akumulátor

Predvolené stanice budú vymazané.

■Citlivosť príjmu

●Udržanie dokonalého príjmu rádia za každých okolností je ťažké z dôvo-
du stálej zmeny polohy antény, rozdielov v sile signálu a okolitých objek-
tov, ako sú vlaky, vysielače, atď.

●Anténa rádia je pripevnená vzadu na streche. Anténa môže byť odstrá-
nená z pätice jej otáčaním.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu, odstráňte anténu v nasledujúcich prípa-
doch

●Anténa sa bude dotýkať stropu garáže.

●Na strechu bude položený kryt.
26
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VERSO
3-2. Používanie audiosystému

Používanie prehrávača CD

Vkladanie CD

Vložte CD.

Vysunutie CD

Stlačte  a vyberte CD.

Voľba skladby

Otáčajte  alebo stlačte "" pre posun smerom hore alebo ""

pre posun smerom dolu použitím , až dosiahnete číslo požado-

vanej skladby.

: Ak je vo výbave

Zapnutie/vypnutie

Hlasitosť Vysunutie CD

Zobrazenie zoznamu skladieb

Prehrávanie

Opakované prehrávanie Náhodné prehrávanie

Voľba skladby, rýchly 
posun dopredu alebo 
dozadu

Voľba
skladby

alebo
zobrazenie

textovej
správy

Tlačidlo Späť
327
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VERSO
Voľba skladby zo zoznamu skladieb

Stlačte .

Zobrazí sa zoznam skladieb.

Otáčajte a stlačte  pre voľbu skladby.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte  alebo .

Rýchly posun skladieb dopredu a dozadu 

Pre rýchly posun dopredu alebo dozadu stlačte a držte "" alebo ""

na .

Náhodné prehrávanie

Stlačte  (Random).

Pre zrušenie stlačte  (Random) znova.

Opakované prehrávanie

Stlačte  (Repeat).

Pre zrušenie stlačte  (Repeat) znova.

Prepínanie zobrazenia

Stlačte .

Na displeji sa zobrazí názov skladby, meno interpréta a názov CD.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte  alebo .

KROK 1

KROK 2
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VERSO
■Zobrazenie

Môže byť zobrazených až 24 znakov.

Podľa zaznamenaného obsahu sa znaky nemusia zobraziť správne alebo
sa nemusia zobraziť vôbec.

■Chybové hlásenia

"ERROR": Znamená to, že je problém buď v CD alebo vo vnútri prehrá-
vača. 

"CD CHECK": CD môže byť znečistený, poškodený alebo vložený hornou
stranou dolu.

"WAIT": Činnosť bola zastavená z dôvodu vysokej teploty vo vnútri

prehrávača. Chvíľu počkajte a potom stlačte . Ak stále

nie je možné CD prehrať, kontaktujte ktoréhokoľvek autorizo-
vaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kva-
lifikovaného a vybaveného odborníka.

■Disky, ktoré môžete použiť

Môžu byť použité disky s dole uvedeným označením.
Prehrávanie nemusí byť možné v závislosti na formáte nahrávania alebo
vlastnostiach disku, alebo v dôsledku škrabancov, nečistôt alebo poškode-
nia.

CD s ochranou proti kopírovaniu nemusia byť použiteľné.

■Funkcia ochrany prehrávača CD

Prehrávanie je automaticky zastavené, keď je detekovaný nejaký problém,
aby sa ochránili vnútorné súčasti.

■Ak je CD ponechaný vo vnútri prehrávača CD alebo vo vysunutej polo-
he dlhšiu dobu

CD sa môže poškodiť a nemusí byť správne prehraný.

■Čističe šošovky

Nepoužívajte čističe šošovky. Tým môžete prehrávač CD poškodiť.
329
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VERSO
VÝSTRAHA

■Certifikácia pre prehrávač CD

Tento výrobok je výrobok s laserom triedy I.

●Neotvárajte kryt prehrávača alebo sa nepokúšajte sami jednotku opravo-
vať. S opravou sa obráťte na kvalifikované osoby.

●Výkon laseru: Žiadne riziko

UPOZORNENIE

■CD a adaptéry, ktoré nie je možné použiť

Nepoužívajte nasledujúce typy CD.
Nepoužívajte tiež adaptéry 8 cm diskov, adaptéry CD, duálne disky (Dual-
Disc) alebo potlačiteľné disky.
Tým môže dôjsť k poškodeniu prehrávača a/alebo funkcie vkladania/vysúva-
nia CD.

●CD s iným priemerom, ako 12 cm

●Nekvalitné a deformované CD
30
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VERSO
UPOZORNENIE

■Pokyny pre prehrávač CD

Nedodržanie dole uvedených pokynov môže spôsobiť vážne poškodenie CD
alebo samotného prehrávača.

●Nevkladajte do štrbiny pre CD nič iného, ako CD.

●Prehrávač CD nepremazávajte.

●CD ukladajte mimo slnečné svetlo.

●Nikdy neskúšajte rozoberať žiadnu časť prehrávača CD.

●CD s priehľadnou alebo priesvitnou ob-
lasťou pre nahrávanie

●CD, ktoré majú na sebe pripevnené
pásky, nálepky alebo CD-R etikety, ale-
bo ktoré majú odlepenú etiketu
331
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Prehrávanie MP3 a WMA diskov

Vkladanie a vysúvanie MP3 a WMA diskov

S. 327

Voľba zložky

■ Voľba zložiek jednej po druhej

Stlačte "" alebo "" na  pre voľbu požadovanej zložky.

: Ak je vo výbave

Zapnutie/vypnutie

Hlasitosť Vysunutie disku

Zobrazenie zoznamu skladieb

Prehrávanie

Opakované prehrávanie Náhodné prehrávanie

Voľba súboru, rýchly posun 
dopredu alebo dozadu 

Voľba
súboru

alebo
zobrazenie

textovej
správy

Voľba zložky

Tlačidlo Späť
32
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■ Voľba zložky a súboru zo zoznamu zložiek

Stlačte . 

Zobrazí sa zoznam zložiek.

Otáčajte a stlačte  pre voľbu zložky a súboru.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte .

Pre ukončenie stlačte .

■ Návrat na prvú zložku

Stlačte a držte "" na , až budete počuť pípnutie.

Voľba súborov

Pre voľbu požadovaného súboru otáčajte  alebo stlačte "" ale-

bo "" na .

Rýchly posun súborov dopredu a dozadu

Pre rýchly posun dopredu alebo dozadu stlačte a držte "" alebo ""

na .

Náhodné prehrávanie

Stlačením  (Random) sa prepínajú režimy v nasledujúcom poradí: 

Zložka náhodne  Disk náhodne  Vypnuté

Opakované prehrávanie

Stlačením  (Repeat) sa prepínajú režimy v nasledujúcom poradí: 

Opakovať súbor  Opakovať zložku*  Vypnuté

*: Dostupné okrem situácie, kedy je zvolené Random (náhodné prehrávanie)

KROK 1

KROK 2
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Prepínanie zobrazenia

Stlačte .

Na displeji sa zobrazí názov skladby, meno interpréta a názov albumu
(iba MP3).

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte  alebo .

■Zobrazenie

S. 329

■Chybové hlásenia

"ERROR": Znamená to, že je problém buď v CD alebo vo vnútri pre-
hrávača. 

"CD CHECK": CD môže byť znečistený, poškodený alebo vložený hornou
stranou dolu.

"NO SUPPORT": To signalizuje, že na CD nie je obsiahnutý žiadny súbor
MP3/WMA.

■Disky, ktoré môžete použiť

Môžu byť použité disky s dole uvedeným označením.
Prehrávanie nemusí byť možné v závislosti na formáte nahrávania alebo
vlastnostiach disku, alebo v dôsledku škrabancov, nečistôt alebo poškode-
nia.

■Funkcia ochrany prehrávača CD

Prehrávanie je automaticky zastavené, keď je detekovaný nejaký problém,
aby sa ochránili vnútorné súčasti.

■Ak je CD ponechaný vo vnútri prehrávača CD alebo vo vysunutej polo-
he dlhšiu dobu

CD sa môže poškodiť a nemusí byť správne prehraný.

■Čističe šošovky

Nepoužívajte čističe šošovky. Tým môžete prehrávač CD poškodiť.
34
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■Súbory MP3 a WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER3) je štandardný formát kompresie zvuku.

Použitím kompresie MP3 môžu byť súbory skomprimované na približne 1/10
ich pôvodnej veľkosti.

WMA (Windows Media Audio) je formát kompresie zvuku Microsoft.

Tento formát komprimuje zvukové dáta na menšiu veľkosť ako formát MP3.

Použiteľné médiá/formáty, nahrané štandardy MP3 a WMA, majú svoje ob-
medzenia.

●Kompatibilita súborov MP3

• Kompatibilné štandardy
MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3)

• Kompatibilné vzorkovacie frekvencie
MPEG1 LAYER3: 32, 44.1, 48 (kHz)
MPEG2 LSF LAYER3: 16, 22.05, 24 (kHz)

• Kompatibilné prenosové rýchlosti (kompatibilné s VBR)
MPEG1 LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 (kbps)
MPEG2 LSF LAYER3: 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 (kbps)

• Kompatibilné režimy kanálov: stereo, joint stereo, dual channel a mono

●Kompatibilita súborov WMA

• Kompatibilné štandardy
WMA Ver: 7, 8, 9

• Kompatibilné vzorkovacie frekvencie
32, 44.1, 48 (kHz)

• Kompatibilné prenosové rýchlosti (kompatibilné iba s 2kanálovým pre-
hrávaním)
Ver. 7, 8: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 (kbps)
Ver. 9: CBR 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbps)

●Kompatibilné média

Média, ktoré môžu byť použité pre prehrávanie MP3 a WMA sú CD-R
a CD-RW.

Prehrávanie v niektorých prípadoch nemusí byť možné, v závislosti na sta-
ve CD-R alebo CD-RW. Prehrávanie nemusí byť možné alebo môže pres-
kakovať zvuk, ak je disk poškrabaný alebo sú na ňom odtlačky prstov.
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●Kompatibilné formáty diskov

Môžu byť použité nasledujúce formáty diskov.

• Formáty diskov:CD-ROM Mode 1 a Mode 2
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 a Form 2

• Formáty súborov: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet)
Súbory MP3 a WMA zapísané v akomkoľvek inom formáte ako hore
uvedenom nemusia byť správne prehrané a ich názvy súborov a zlo-
žiek sa nemusia správne zobrazovať.

Položky, ktoré sa viažu ku štandardom a obmedzeniam, sú nasledujúce.

• Maximálna hierarchia zložiek: 8 úrovní
• Maximálna dĺžka názvov zložiek/názvov súborov: 32 znakov
• Maximálny počet zložiek: 192 (vrátane koreňovej zložky)
• Maximálny počet súborov na disku: 255

●Názvy súborov

Jediné súbory, ktoré môžu byť rozpoznané ako MP3/WMA a prehrané, sú
súbory s koncovkou .mp3 alebo .wma.

●Multi-sessions

Pretože je audiosystém kompatibilný s multi-session, je možné prehrávať
disky obsahujúce súbory MP3 a WMA. Môže však byť prehraná iba prvá
session (relácia).

●Tagy ID3 a WMA

K súborom MP3 môžu byť pridané ID3 tagy, a to umožní nahrať názov
skladby a meno interpréta, atď.

Systém je kompatibilný s ID3 tagmi Ver. 1.0, 1.1, a Ver. 2.2, 2.3. (Počet
znakov je založený na ID3 Ver. 1.0 a 1.1.) 

K súborom WMA môžu byť pridané WMA tagy, a to umožní nahrať názov
skladby a meno interpréta, atď., rovnako ako u ID3 tagov.

●Prehrávanie MP3 a WMA

Keď je vložený disk obsahujúci súbory MP3 alebo WMA, všetky súbory na
disku sú najskôr skontrolované. Akonáhle je kontrola dokončená, prehrá-
va sa prvý súbor MP3 alebo WMA. Aby kontrola súborov prebehla rýchlej-
šie, odporúčame nenahrávať iné ako MP3 alebo WMA súbory alebo
nevytvárať nepotrebné zložky.

Ak obsahujú disky zmes hudobných dát a dát formátu MP3 alebo WMA,
môžu byť prehrávané iba hudobné dáta.
36

_WE_OM64574SK



3-2. Používanie audiosystému

3

V
yb

avenie interiéru

VERSO
●Prípony

Ak sú koncovky súborov .mp3 a .wma použité pre súbory iné ako MP3
a WMA, môžu byť omylom rozpoznané a prehrané ako súbory MP3
a WMA. To môže spôsobiť silné rušenie a poškodenie reproduktorov.

●Prehrávanie

• Pre prehrávanie súborov MP3 so stabilnou kvalitou zvuku odporúčame
pevnú prenosovú rýchlosť 128 kbps a vzorkovaciu frekvenciu 44.1 kHz.

• Prehrávanie CD-R alebo CD-RW v niektorých prípadoch nemusí byť
možné, v závislosti na parametroch disku.

• Na trhu je veľké množstvo freewaru a iného kódovacieho softwaru pre
MP3 a WMA. V závislosti na charaktere kódovania a formátu súboru
môže dôjsť ku zhoršeniu kvality zvuku alebo k šumu na začiatku pre-
hrávania. V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie možné vô-
bec.

• Keď sú na disku nahrané iné súbory ako MP3 alebo WMA, rozpozna-
nie disku môže trvať dlhšie a v niektorých prípadoch nemusí byť pre-
hrávanie možné vôbec.

• Microsoft, Windows, a Windows Media sú registrované ochranné
známky Microsoft Corporation v USA a v ďalších krajinách.

UPOZORNENIE

■CD a adaptéry, ktoré nie je možné použiť (S. 330)

■Pokyny pre prehrávač CD (S. 331)
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Ovládanie iPodu

: Ak je vo výbave

Pripojením iPodu môžete počúvať hudbu z reproduktorov vozidla.

■ Pripojenie iPodu

Otvorte kryt a pripojte iPod po-
mocou iPod kábla.

Zapnite iPod, ak nie je zapnutý.

Stlačte .

■ Ovládací panel

KROK 1

KROK 2

Voľba skladby, rýchly posun 
dopredu alebo dozadu

Zapnutie/vypnutie

Hlasitosť

Náhodné prehrávanieOpakované prehrávanie

Prehrávanie

Voľba iPod
menu/skladby

alebo
zobrazenie

textovej
správy

Režim iPod menu

Zobrazenie zoznamu skladieb

Tlačidlo Späť
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Voľba režimu prehrávania

Stlačte  (Menu) pre voľbu režimu iPod menu.

Otáčaním  doprava sa prepína režim prehrávania v na-

sledujúcom poradí:

"Playlists""Artists""Albums""Songs""Pocasts"
"Genres" "Composers""Audiobooks"

Stlačte  pre voľbu požadovaného režimu prehrávania.

■ Zoznam režimov prehrávania

Režim 
prehrávania

Prvá 
voľba

Druhá 
voľba

Tretia 
voľba

Štvrtá 
voľba

"Playlists"
Voľba 
playlistov

Voľba 
skladieb

- -

"Artists"
Voľba 
interprétov

Voľba 
albumov

Voľba 
skladieb

-

"Albums"
Voľba 
albumov

Voľba 
skladieb

- -

"Songs"
Voľba 
skladieb

- - -

"Podcasts"
Voľba 
podcastov

Voľba 
epizód

- -

"Genres" Voľba žánra
Voľba 
interprétov

Voľba 
albumov

Voľba 
skladieb

"Composers"
Voľba 
skladateľov

Voľba 
albumov

Voľba 
skladieb

-

"Audiobooks"
Voľba 
audiokníh

Voľba kapitoly - -

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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■ Voľba zoznamu

Otáčajte  pre zobrazenie prvého zoznamu volieb.

Stlačte  pre voľbu požadovanej položky.

Stlačením gombíka prepnete na zoznam druhej voľby.

Pre voľbu požadovanej položky zopakujte rovnaký postup.

Pre návrat na predchádzajúci zoznam volieb stlačte .

Voľba skladieb

Pre voľbu požadovanej skladby otáčajte  alebo stlačte "" ale-

bo "" na .

Voľba skladby zo zoznamu skladieb

Stlačte .

Zobrazí sa zoznam skladieb.

Otáčajte  pre voľbu skladby.

Stlačte  pre prehranie skladby.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte .

Rýchly posun skladieb dopredu a dozadu

Pre rýchly posun dopredu alebo dozadu stlačte a držte "" alebo ""

na .

Náhodné prehrávanie

Stlačením  (Random) sa prepínajú režimy v nasledujúcom poradí: 

Skladba náhodne  Album náhodne  Vypnuté

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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Opakované prehrávanie

Stlačte  (Repeat).

Pre zrušenie stlačte  (Repeat) znova.

Prepínanie zobrazenia

Stlačte .

Na displeji sa zobrazí názov skladby, meno interpréta a názov albumu.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte  alebo .

Nastavenie kvality zvuku a vyváženia hlasitosti

Stlačte  pre zadanie režimu iPod menu.

Stlačením  sa menia režimy zvuku. (S. 352)

KROK 1

KROK 2
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■O iPode

●Apple nezodpovedá za činnosť tohto zariadenia alebo jeho zhodu s bez-
pečnostnými a regulačnými štandardmi.

● iPod je ochranná známka Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších kraji-
nách.

■Funkcie iPodu

●Keď je pripojený iPod a zdroj zvuku je prepnutý do režimu iPodu, iPod
začne prehrávať z rovnakého miesta, v ktorom bol naposledy použitý.

●V závislosti na iPode, ktorý je pripojený do systému, určité funkcie nemu-
sia byť dostupné. Ak je nejaká funkcia nedostupná z dôvodu poruchy (na
rozdiel od špecifikácie systému), odpojením zariadenia a jeho opätov-
ným pripojením môže byť problém vyriešený.

●Akonáhle je iPod pripojený k systému, nemôžete ho ovládať pomocou
jeho ovládacích prvkov. Namiesto toho je nutné používať ovládacie prvky
audiosystému vozidla.

■Problémy s iPodom

Pre vyriešenie väčšiny problémov, na ktoré narazíte pri používaní iPodu, od-
pojte váš iPod od pripojenia iPodu vo vozidle a resetujte ho. 
Inštrukcie, ako resetovať váš iPod, viď Príručka k vášmu iPodu.

■Zobrazenie

S. 329

■Chybové hlásenia

"ERROR": Znamená to problém v iPode alebo v jeho pripojení.

"NO SONGS": Znamená to, že v iPode nie sú žiadne hudobné dáta.

"NO PLAYLIST": Znamená to, že niektoré dostupné skladby nie sú nájdené
vo zvolenom playliste.

"UPDATE YOUR iPOD": Znamená to, že táto verzia iPodu nie je kompatibil-
ná. Aktualizujte software vášho iPodu na poslednú
verziu. 
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■Kompatibilné modely

Model Generácia Verzia softwaru

iPod 5. generácia Ver. 0.3.1

iPod nano

1. generácia Ver. 1.3.1

2. generácia Ver. 1.1.3

3. generácia Ver. 1.1.3

4. generácia Ver. 1.4.0

5. generácia Ver. 1.2.0

6. generácia Ver. 1.0.0

iPod touch

1. generácia Ver. 3.1.3

2. generácia
Ver. 3.1.3

Ver. 4.2.1

Koniec r. 2009 (8 GB)
Ver. 3.1.3

Ver. 4.2.1

3. generácia (32 GB/64 GB)
Ver. 3.1.3

Ver. 4.2.1

4. generácia Ver. 4.2.1

iPod classic

1. generácia Ver. 1.1.2

2. generácia (120 GB) Ver. 2.0.1

Koniec r. 2009 (160 GB) Ver. 2.0.4

iPhone

1. generácia (iPhone) Ver. 3.1.3

2. generácia (iPhone 3G)
Ver. 3.1.3

Ver. 4.2.1

3. generácia (iPhone 3GS)
Ver. 3.1.3

Ver. 4.2.1

4. generácia (iPhone 4) Ver. 4.2.1
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V závislosti na rozdieloch medzi modelmi alebo verziách softwaru atď., nie-
ktoré modely uvedené hore môžu byť s týmto systémom nekompatibilné.
iPod 4. generácie a staršie modely nie sú kompatibilné s týmto systémom.
iPod mini, iPod shuffle a iPod photo nie sú kompatibilné s týmto systémom.

Položky, ktoré sa viažu ku štandardom a obmedzeniam, sú nasledujúce:

●Maximálny počet zoznamov v zariadení: 9 999

●Maximálny počet skladieb v zariadení: 65 535

●Maximálny počet skladieb na zoznam: 65 535

VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy

Nepripájajte iPod alebo neovládajte ovládacie prvky. To môže spôsobiť ne-
hodu s následkami smrteľných alebo vážnych zranení.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu iPodu alebo jeho konektora

●Nenechávajte iPod vo vozidle. Vo vnútri vozidla môže byť vysoká teplota,
a to môže spôsobiť poškodenie iPodu.

●Nestláčajte alebo nevyvíjajte nadbytočný tlak na iPod pri jeho pripájaní,
pretože tým môžete poškodiť iPod alebo jeho konektor. 

●Do zásuvky nezasúvajte cudzie predmety, pretože tým môžete poškodiť
iPod alebo jeho konektor.
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Ovládanie USB pamäti

: Ak je vo výbave

Pripojením USB pamäti môžete počúvať hudbu z reproduktorov vo-

zidla.

■ Pripojenie USB pamäti

Otvorte kryt a pripojte USB pa-
mäť.

Zapnite USB pamäť, ak nie je
zapnutá.

Stlačte .

■ Ovládací panel

KROK 1

KROK 2

Voľba súboru, rýchly posun dopredu alebo dozadu

Zapnutie/vypnutie

Hlasitosť

Náhodné prehrávanieOpakované prehrávanie
Prehrávanie

Voľba
súboru

alebo
zobrazenie

textovej
správy

Voľba zložky

Zobrazenie zoznamu zložiek

Tlačidlo Späť
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Voľba zložky

■ Voľba zložiek jednej po druhej

Stlačte "" alebo "" na  pre voľbu požadovanej zložky.

■ Voľba zložky a súboru zo zoznamu zložiek

Stlačte .

Zobrazí sa zoznam zložiek.

Otáčajte a stlačte  pre voľbu zložky a súboru.

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte .

Pre ukončenie stlačte .

■ Návrat na prvú zložku

Stlačte a držte "" na , až budete počuť pípnutie.

Voľba súborov

Pre voľbu požadovaného súboru otáčajte  alebo stlačte "" ale-

bo "" na .

Rýchly posun súborov dopredu a dozadu

Pre rýchly posun dopredu alebo dozadu stlačte a držte "" alebo ""

na .

Náhodné prehrávanie

Stlačením  (Random) sa prepínajú režimy v nasledujúcom poradí: 

Zložka náhodne  USB náhodne  Vypnuté

KROK 1

KROK 2
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Opakované prehrávanie

Stlačením  (Repeat) sa prepínajú režimy v nasledujúcom poradí: 

Opakovať súbor  Opakovať zložku*  Vypnuté

*: Dostupné okrem situácie, kedy je zvolené Random (náhodné prehrávanie)

Prepínanie zobrazenia

Stlačte .

Na displeji sa zobrazí názov skladby, meno interpréta a názov albumu
(iba MP3).

Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte  alebo .

■Funkcie USB pamäti

●V závislosti na USB pamäti, ktorá je pripojená do systému, samotné za-
riadenie nemusí byť ovládateľné a určité funkcie nemusia byť dostupné.
Ak je zariadenie nefunkčné alebo je nejaká funkcia nedostupná z dôvodu
poruchy (na rozdiel od špecifikácie systému), odpojením zariadenia
a jeho opätovným pripojením môže byť problém vyriešený.

●Ak USB pamäť stále nezačne fungovať po odpojení a opätovnom pripo-
jení, sformátujte pamäť.

■Zobrazenie

S. 329

■Chybové hlásenia

"ERROR": Znamená to problém v USB pamäti alebo v jej pripojení.

"NO MUSIC": Znamená to, že v USB pamäti nie sú žiadne súbory MP3/WMA.
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■USB pamäť

●Kompatibilné zariadenia

USB pamäť, ktorá môže byť použitá pre prehrávanie MP3 a WMA

●Formáty kompatibilných zariadení

Môžu byť použité nasledujúce formáty zariadení:

• Formáty komunikácie USB: USB2.0 FS (12 mbps)
• Formáty súborov: FAT16/32 (Windows)
• Odpovedajúca trieda: Mass storage class
Súbory MP3 a WMA zapísané v akomkoľvek inom formáte ako hore uve-
denom nemusia byť správne prehrané a ich názvy súborov a zložiek sa
nemusia správne zobrazovať.

Položky, ktoré sa viažu ku štandardom a obmedzeniam, sú nasledujúce:

• Maximálna hierarchia zložiek: 8 úrovní
• Maximálny počet zložiek v zariadení: 999 (vrátane koreňovej zložky)
• Maximálny počet súborov v zariadení: 9 999
• Maximálny počet súborov na zložke: 255

●Súbory MP3 a WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) je štandardný formát kompresie zvuku.

Použitím kompresie MP3 môžu byť súbory skomprimované na približne
1/10 ich pôvodnej veľkosti.

WMA (Windows Media Audio) je formát kompresie zvuku Microsoft.

Tento formát komprimuje zvukové dáta na menšiu veľkosť ako formát
MP3.

Nahrané štandardy MP3 a WMA, ktoré je možné použiť a médiá/formáty,
na ktorých sú súbory nahrané, majú svoje obmedzenia.
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●Kompatibilita súborov MP3

• Kompatibilné štandardy
MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III, MPEG2 AUDIO LAYERII, III,
MPEG2.5)

• Kompatibilné vzorkovacie frekvencie
MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32, 44.1, 48 (kHz)
MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 16, 22.05, 24 (kHz)
MPEG2.5: 8, 11.025, 12 (kHz)

• Kompatibilné prenosové rýchlosti (kompatibilné s VBR)
MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32-320 (kbps)
MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 32-160 (kbps)
MPEG2.5: 32-160 (kbps)

• Kompatibilné režimy kanálov: stereo, joint stereo, dual channel a mono

●Kompatibilita súborov WMA

• Kompatibilné štandardy
WMA Ver: 9

• Kompatibilné vzorkovacie frekvencie
HIGH PROFILE 32, 44.1, 48 (kHz)

• Kompatibilné prenosové rýchlosti 
HIGH PROFILE 32-320 (kbps, VBR)

●Názvy súborov

Jediné súbory, ktoré môžu byť rozpoznané ako MP3/WMA a prehrané, sú
súbory s koncovkou .mp3 alebo .wma.

●Tagy ID3 a WMA

K súborom MP3 môžu byť pridané ID3 tagy, a to umožní nahrať názov
skladby, meno interpréta, atď.

Systém je kompatibilný s ID3 tagmi Ver. 1.0, 1.1, a Ver. 2.2, 2.3, 2.4. (Po-
čet znakov je založený na ID3 Ver. 1.0 a 1.1.)

K súborom WMA môžu byť pridané WMA tagy, a to umožní nahrať názov
skladby a meno interpréta, atď., rovnako ako u ID3 tagov.
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●Prehrávanie MP3 a WMA

• Keď je pripojené zariadenie obsahujúce súbory MP3 alebo WMA, všet-
ky súbory v USB pamäti sú najskôr skontrolované. Akonáhle je kontro-
la dokončená, prehráva sa prvý súbor MP3 alebo WMA. Aby kontrola
súborov prebehla rýchlejšie, odporúčame nevkladať iné ako MP3 ale-
bo WMA súbory alebo nevytvárať nepotrebné zložky.

• Keď je pripojená USB pamäť a zdroj zvuku je prepnutý do režimu USB
pamäti, USB pamäť začne prehrávať prvý súbor v prvej zložke. Ak je
rovnaké zariadenie vybraté a opäť pripojené (a jeho obsah nebol zme-
nený), USB pamäť začne prehrávať z rovnakého miesta, v ktorom bola
naposledy použitá.

●Prípony

Ak sú prípony súborov .mp3 a .wma použité pre súbory iné ako MP3
a WMA, budú tieto súbory preskočené (nebudú prehrané).

●Prehrávanie

• Pre prehrávanie súborov MP3 so stabilnou kvalitou zvuku odporúčame
pevnú prenosovú rýchlosť aspoň 128 kbps a vzorkovaciu frekvenciu
44.1 kHz.

• Na trhu je veľké množstvo freewaru a iného kódovacieho softwaru pre
MP3 a WMA. V závislosti na charaktere kódovania a formátu súboru
môže dôjsť ku zhoršeniu kvality zvuku alebo k šumu na začiatku pre-
hrávania. V niektorých prípadoch nemusí byť prehrávanie možné vô-
bec.

• Microsoft, Windows, a Windows Media sú registrované ochranné
známky Microsoft Corporation v USA a v ďalších krajinách.

VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy

Nepripájajte USB pamäť alebo neovládajte ovládacie prvky. To môže spôso-
biť nehodu s následkami smrteľných alebo vážnych zranení.
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UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu USB pamäti alebo jej konektora

●Nenechávajte USB pamäť vo vozidle. Vo vnútri vozidla môže byť vysoká
teplota, a to môže spôsobiť poškodenie USB pamäti.

●Nestláčajte alebo nevyvíjajte nadbytočný tlak na USB pamäť pri jej pripá-
janí, pretože tým môžete poškodiť USB pamäť alebo jej konektor.

●Do zásuvky nezasúvajte cudzie predmety, pretože tým môžete poškodiť
USB pamäť alebo jej konektor.

●V závislosti na veľkosti a tvare USB pamäti, ktorá je pripojená k systému,
sedadlo spolujazdca môže naraziť do USB pamäti, keď sa sedadlo posúva
dopredu. V tom prípade neposúvajte sedadlo násilím, pretože by to mohlo
poškodiť USB pamäť alebo konektor, atď.
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3-2. Používanie audiosystému

Optimálne použitie audiosystému

Použitie funkcie ovládania zvuku

■ Zmena režimov kvality zvuku

Stlačte .

Otáčajte  pre voľbu "Sound Setting" (Nastavenie zvuku).

Stlačte .

Otáčajte , až zodpovedá požadovanému režimu

"BASS","TREBLE","FADER","BALANCE", alebo"ASL"

Stlačte .

: Ak je vo výbave

Zobrazí sa aktuálny režim

Menia sa nasledujúce na-
stavenia

• Kvalita zvuku a vyváženie
hlasitosti (S. 353)

Kvalitu zvuku a vyváženie
hlasitosti môžete zmeniť, aby
ste dosiahli čo najlepší zvuk.

• Zapnutie/vypnutie automa-
tického nastavenia úrovne
zvuku (S. 353)

Voľba režimu

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5
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■ Nastavenie kvality zvuku

Otáčaním  sa nastavuje úroveň.

*: Úroveň kvality zvuku sa nastavuje samostatne v každom zvukovom re-
žime.

■ Nastavenie automatického nastavenia úrovne zvuku (ASL)

Keď je zvolené ASL, otáčaním  doprava sa mení hodnota

ASL v poradí LOW (Nízke), MID (Stredné) a HIGH (Vysoké).

Otáčaním  doľava sa ASL vypne.

ASL automaticky nastavuje hlasitosť a kvalitu tónov podľa rýchlosti vo-
zidla.

Režim 
kvality zvuku

Zobrazený 
režim

Úroveň
Otočiť 
doľava

Otočiť 
doprava

Basy* "BASS" -5 až 5
Nízka Vysoká

Výšky* "TREBLE" -5 až 5

Predné/
zadné 

vyváženie 
hlasitosti

"FADER" R7 až F7
Posun 
dozadu

Posun 
dopredu

Ľavé/pravé 
vyváženie 
hlasitosti

"BALANCE" F7 až R7
Posun 
doľava

Posun 
doprava
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3-2. Používanie audiosystému

Používanie zásuvky AUX

: Ak je vo výbave

■Ovládanie prenosných audio zariadení pripojených k audiosystému

Hlasitosť môže byť nastavená použitím ovládačov audiosystému vozidla.
Všetky ostatné nastavenia musia byť vykonávané na prenosnom audio za-
riadení samotnom.

■Keď používate prenosné audio zariadenie pripojené k napájacej zásuvke

Pri prehrávaní sa môže objaviť šum. Používajte napájanie prenosného audio
zariadenia.

Táto zásuvka môže byť použitá na pripojenie prenosného audio za-

riadenia a jeho počúvanie cez reproduktory vozidla.

Otvorte kryt a pripojte prenos-
né audio zariadenie.

Stlačte , až sa zobrazí "AUX".

KROK 1

KROK 2
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3-2. Používanie audiosystému

Používanie audio spínačov na volante

Zapnutie audiosystému

Keď je audiosystém vypnutý, stlačte .

Prepnutie zdroja zvuku

Ak je audiosystém zapnutý, stlačte . Pri každom stlačení 

sa zdroj zvuku zmení nasledovne. Ak nemôže byť nejaký režim pou-
žitý, bude preskočený.

AM FM  režim CD iPod alebo USB pamäť* AUX*

*: Ak je vo výbave

Niektoré funkcie audiosystému môžu byť ovládané použitím spína-

čov na volante.

Hlasitosť

Režim rádia: Voľba rádio-
vých staníc

Režim CD: Voľba skladieb
a súborov (MP3 a WMA)

Režim iPodu: Voľba skladby

Režim USB pamäti: Voľba
súboru a zložky

Zapnutie, voľba zdroja zvuku
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Nastavenie hlasitosti

Stlačte "+" na  pre zvýšenie hlasitosti a "-" pre zníženie hlasi-
tosti.

Pre pokračujúce zvyšovanie alebo znižovanie hlasitosti podržte stlačené
"+" alebo "-" na .

Stlmenie zvuku

Stlačte a držte .

Pre zrušenie stlačte a podržte znova .

Voľba rádiovej stanice

Stlačte  pre voľbu režimu rádia.

Stlačte "" alebo "" na  pre voľbu predvolenej stanice.

Pre prehľadanie dostupných staníc stlačte a podržte spínač "" ale-
bo "" na , až budete počuť pípnutie. 

Voľba skladby/súboru alebo skladby

Stlačte  pre voľbu režimu CD, iPodu alebo USB pamäti.

Stlačte "" alebo "" na  pre voľbu požadovanej sklad-

by/súboru alebo skladby.

Voľba zložky (MP3 a WMA alebo USB pamäť)

Stlačte  pre voľbu režimu CD, iPodu alebo USB pamäti.

Stlačte a držte "" alebo "" na , až budete počuť píp-

nutie.

KROK 1

KROK 2

KROK 1

KROK 2

KROK 1

KROK 2
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VÝSTRAHA

■Aby ste znížili riziko nehody

Buďte opatrní, keď ovládate spínače audiosystému na volante.
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3-3. Používanie osvetlenia interiéru
Prehľad osvetlenia interiéru

Osobné/vnútorné lampičky (S. 359, 360)

Osvetlenie priestoru pre nohy

Osvetlenie predných dverí (ak je vo výbave)

Osvetlenie schránky v konzole (ak je vo výbave)
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Hlavný spínač osobných/vnútorných lampičiek
Hlavný spínač osobných/vnútorných lampičiek

Vypnuté

Osobné/vnútorné lampičky môžu
byť jednotlivo zapnuté alebo vyp-
nuté.

Poloha dverí

Keď nie je stlačený žiadny z hlav-
ných spínačov (  alebo ):

Osobné/vnútorné lampičky sa
rozsvietia, keď sa otvoria dvere.
Keď sa dvere zatvoria, osvetlenie
sa vypne. Osobné/vnútorné lam-
pičky môžu byť samostatne zap-
nuté, keď sú zatvorené dvere.

Zapnuté

Osobné/vnútorné lampičky nemô-
žu byť samostatne vypnuté.
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Osobné/vnútorné lampičky
Osobné/vnútorné lampičky

Predné

Zapnúť/Vypnúť

Zadné

Zapnúť/Vypnúť
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Osobné/vnútorné lampičky
■Systém osvetlenia vstupu

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Osvetlenie sa zapína/vypína automaticky podľa polohy spínača motora,
podľa toho, či sú dvere zamknuté/odomknuté a či sú dvere otvorené/za-
tvorené.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Osvetlenie sa zapína/vypína automaticky podľa režimu spínača "ENGINE
START STOP", podľa toho, či je prítomný elektronický kľúč, či sú dvere za-
mknuté/odomknuté a či sú dvere otvorené/zatvorené.

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Ak osvetlenie interiéru ostáva svietiť, keď je spínač motora vypnutý,
osvetlenie sa automaticky vypne po 20 minútach.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Ak osvetlenie interiéru ostáva svietiť, keď je spínač "ENGINE START
STOP" vypnutý, osvetlenie sa automaticky vypne po 20 minútach.

■Prispôsobenie, ktoré je možné konfigurovať u ktoréhokoľvek autorizo-
vaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifiko-
vaného a vybaveného odborníka

Nastavenie (napr. uplynulý čas pred vypnutím osvetlenia) môže byť zmenené. 
(Prispôsobiteľné funkcie S. 602)
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3-4. Používanie úložných priestorov
Prehľad úložných priestorov

VÝSTRAHA

■Predmety, ktoré by nemali byť ponechané v úložných priestoroch

Nenechávajte okuliare, zapaľovače alebo plechovky so sprejom v úložných
priestoroch, pretože pri vysokej teplote kabíny môže dôjsť k nasledujúcemu:

●Okuliare sa môžu deformovať teplom alebo sa môžu zlomiť, ak prídu do
kontaktu s inými uloženými predmetmi.

●Zapaľovače alebo plechovky so sprejom môžu explodovať. Ak prídu do
kontaktu s inými uloženými predmetmi, zapaľovače sa môžu vznietiť alebo
plechovky so sprejom môžu uvoľňovať plyn a to spôsobí nebezpečenstvo
požiaru.

Stropná konzola

Príručné schránky

Odkladacia schránka

Držiaky fliaš

Držiaky nápojov

Schránka v konzole
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Odkladacia schránka
Odkladacia schránka

Odkladacia schránka bez zamykacej funkcie

Potiahnite páčku hore, aby ste
otvorili odkladaciu schránku.

Odkladacia schránka so zamykacou funkciou

Potiahnite páčku hore, aby ste otvorili odkladaciu schránku.
Odkladacia schránka môže byť zamknutá a odomknutá použitím
kľúča (vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania) alebo mechanického kľúča (vozidlá so systémom bezkľúčo-
vého nastupovania a štartovania).

Odomknúť

Zamknúť

Otvoriť

■Osvetlenie odkladacej schránky

Osvetlenie odkladacej schránky sa rozsvieti, keď sú zapnuté koncové svetlá.
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Odkladacia schránka a schránka v konzole
Schránka v konzole

Typ A

Typ B

Pre otvorenie zdvihnite veko.

VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy

Majte odkladaciu schránku zatvorenú. V prípade náhleho zabrzdenia alebo
náhleho zatočenia môže dôjsť k nehode, pretože cestujúci môže naraziť do
otvorenej odkladacej schránky alebo byť zasiahnutý predmetmi uloženými
vo vnútri.
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Schránka v konzole
■Priehradka v schránke v konzole

VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy (Typ B)

Majte schránku v konzole zatvorenú. V prípade náhleho zabrzdenia alebo
náhleho zatočenia môže dôjsť k nehode, pretože cestujúci môže naraziť do
otvorenej schránky v konzole alebo byť zasiahnutý predmetmi uloženými vo
vnútri.

Priehradku je možné vybrať a použiť ako
prepážku.
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Stropná konzola a držiaky nápojov
Stropná konzola

Pre otvorenie stlačte veko.

Stropná konzola je vhodná pre
dočasné uloženie malých pred-
metov.

Držiaky nápojov

Typ A

VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy

Nenechávajte stropnú konzolu otvorenú. Predmety uložené vo vnútri môžu
vypadnúť a spôsobiť zranenie.
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Držiaky nápojov
Typ B (ak je vo výbave)

Typ C

VÝSTRAHA

■Nevhodné predmety pre držiak nápojov

Do držiakov nápojov neumiestňujte žiadne iné predmety ako poháre alebo
plechovky.
Iné predmety môžu byť v prípade nehody alebo náhleho zabrzdenia vymr-
štené von z držiakov a môže dôjsť ku zraneniu. Ak je to možné, horúce ná-
poje zakryte, aby ste sa nepopálili.
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Držiaky fliaš
Držiaky fliaš

Predné

Zadné

VÝSTRAHA

■Nevhodné predmety pre držiak fliaš

Do držiakov fliaš neumiestňujte žiadne iné predmety ako fľaše.
Iné predmety môžu byť v prípade nehody alebo náhleho zabrzdenia vymr-
štené von z držiakov a môže dôjsť ku zraneniu.

UPOZORNENIE

■Predmety, ktoré by nemali byť uložené v držiakoch fliaš

Pred uložením nasaďte uzáver fľaše. Do držiaku fliaš nevkladajte otvorené
fľaše alebo sklenené ani papierové poháriky obsahujúce tekutinu. Obsah sa
môže rozliať a sklo sa môže rozbiť.
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Príručné schránky
Príručné schránky

Typ A

Pre otvorenie veka stlačte tla-
čidlo.

Typ B pre stranu spolujazdca (ak je vo výbave)

Zdvihnite priehradku a vytiahnite
ju dopredu.

Typ C

Potiahnite pútko a otvorte veko.
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VERSO

Príručné schránky
■Použitie otvorov v príručnej schránke (ak je vo výbave)

VÝSTRAHA

■Výstraha počas jazdy

Majte príručné schránky zatvorené. V prípade náhleho zabrzdenia alebo ná-
hleho zatočenia môže dôjsť k nehode, pretože cestujúci môže naraziť do
otvorenej príručnej schránky alebo byť zasiahnutý predmetmi uloženými vo
vnútri.

Vzduch z klimatizácie môže byť privádza-
ný do príručnej schránky otvorením a za-
tvorením otvorov.

Otvoriť

Zatvoriť

Vzduch je ochladzovaný rovnako ako
vzduch pre výstup vzduchu na strane
spolujazdca.

Predmety podliehajúce skaze by nemali
byť ukladané do tejto schránky.
70

_WE_OM64574SK



VERSO
3-5. Ďalšie vybavenie interiéru
3

V
yb

avenie interiéru
Slnečné clony

Pre nastavenie clony do
prednej polohy ju sklopte
dolu.

Pre nastavenie clony do
stranovej polohy ju sklopte
dolu, vyháknite a pretočte
na stranu.
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Kozmetické zrkadlá

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Nenechávajte kozmetické lampičky zapnuté dlhšiu dobu, keď motor vypnutý.

Odsuňte kryt.

Keď je otvorený kryt, rozsvieti
sa lampička.
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3-5. Ďalšie vybavenie interiéru

Konverzačné zrkadlo

Konverzačné zrkadlo je možné použiť, keď vodič potrebuje overiť

stav zadných sedadiel.

Pre otvorenie stlačte veko.
373
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Napájacie zásuvky

Použite ako zdroj napájania pre elektronické výrobky, ktoré používa-

jú menej ako 12 V DC/10 A (príkon 120 W).

Keď používate elektronické výrobky, uistite sa, že príkon všetkých

pripojených napájacích zásuviek je menší ako 120 W.

Stredná konzola

Schránka v konzole (ak je vo výbave)

Batožinový priestor
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■Napájacia zásuvka môže byť použitá, keď

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač motora je v polohe "ACC" alebo "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač "ENGINE START STOP" je v režime PRÍSLUŠENSTVO alebo
ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu napájacej zásuvky

Keď napájaciu zásuvku nepoužívate, zatvorte jej veko.
Nepatričné predmety alebo tekutiny, ktoré vniknú do napájacej zásuvky,
môžu spôsobiť skrat.

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Nepoužívajte napájaciu zásuvku dlhšie ako je nutné, keď nebeží motor.
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Vyhrievanie sedadiel

: Ak je vo výbave

■Vyhrievanie sedadiel môže byť použité, keď

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač motora je v polohe "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Spínač "ENGINE START STOP" je v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

■Keď vyhrievanie sedadiel nepoužívate

Vyhrievanie sedadiel vypnite.

Vyhrieva pravé predné se-
dadlo

Vyhrieva ľavé predné se-
dadlo

Indikátor sa rozsvieti.
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VÝSTRAHA

■Popálenie

●Buďte opatrní, keď veziete nasledujúce osoby na vyhrievaných sedadlách,
aby ste zabránili možnosti popálenia:

• Kojenci, malé deti, osoby staršie, choré a telesne postihnuté
• Osoby s citlivou pokožkou
• Unavené osoby
• Osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo liekov, ktoré spôsobujú

spánok (lieky na spanie, lieky proti prechladnutiu, atď.)

●Nezakrývajte ničím sedadlo, keď používate vyhrievanie sedadiel.
Používanie vyhrievania sedadiel s poťahom alebo vankúšom zvyšuje tep-
lotu sedadla a môže to viesť k prehriatiu.

●Nepoužívajte vyhrievanie sedadiel viac, ako je nutné. Tým by mohlo do-
chádzať k menším popáleniam alebo prehriatiu.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu vyhrievania sedadiel

Na sedadlá nepokladajte ťažké predmety, ktoré majú nerovný povrch a do
sedadiel nezapichujte žiadne ostré predmety (ihly, napínačky, atď.).

■Aby ste zabránili vybitiu akumulátora

Keď nebeží motor, vyhrievanie sedadiel vypnite.
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Lakťové opierky

: Ak je vo výbave

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu lakťovej opierky

Lakťovú opierku príliš nepreťažujte.

Predná

Zadná

Stiahnite lakťovú opierku dolu.
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3-5. Ďalšie vybavenie interiéru

Stolíky predného operadla

: Ak je vo výbave

■Uloženie stolíka predného operadla

Vytiahnite stolík predného ope-
radla hore.

Stlačte stolík predného operadla dolu.
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■Pokyny pre stolík predného operadla

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť smrť alebo k vážne zranenia.

●Dajte pozor, aby ste si neprivreli ruky do stolíka predného operadla.

●Nepoužívajte stolík predného operadla, keď je vozidlo v pohybe.

●Uistite sa, že je stolík predného operadla sklopený dolu a bezpečne zais-
tený, keď ho nepoužívate.

●Nepoužívajte stolík predného operadla, keď používate detský zádržný sys-
tém na sedadla druhého radu.

●Neposúvajte predné sedadlá.

●Nenakláňajte sa na stolík predného operadla alebo na neho nepokladajte
ruky alebo lakte.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu stolíka predného operadla

Nepokladajte na stolík predného operadla záťaž väčšiu ako 2 kg. Stolík by
sa mohol sklopiť a mohol by sa poškodiť.
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3-5. Ďalšie vybavenie interiéru

Zadné bočné slnečné clony

: Ak je vo výbave

VÝSTRAHA

■Keď sa zadná slnečná clona vyťahuje alebo sťahuje

Nedávajte prsty alebo iné predmety do posuvného mechanizmu clony alebo
do oblasti, kde sa clona pohybuje, aby nedošlo ku zraneniu.
Mohlo by dôjsť k ich zachyteniu s následkom zranenia.

UPOZORNENIE

■Aby ste zaistili normálnu činnosť slnečnej clony

Dodržujte nasledujúce pokyny.

●Neumiestňujte žiadne predmety tam, kde by mohli brániť otváraniu/zatvá-
raniu slnečnej clony.

●Neumiestňujte žiadne predmety na slnečnú clonu.

Potiahnite pútko smerom
hore.

Zahákujte slnečnú clonu do
úchytov.

Pre stiahnutie slnečnej clony
mierne pútko povytiahnite, aby
ste clonu vyhákovali a pomaly
ju spustite dolu.
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Prídržné držadlá

VÝSTRAHA

■Prídržné držadlo

Nepoužívajte prídržné držadlo, keď nastupujete alebo vystupujete z vozidla,
alebo keď sa zdvíhate zo sedadla.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu prídržného držadla

Nevešajte žiadne ťažké predmety ani nevyvíjajte veľké zaťaženie na prídrž-
né držadlo.

Prídržné držadlo umiestnené na strope môže byť použité ako opora

vášho tela, keď sedíte na sedadle.
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3-5. Ďalšie vybavenie interiéru

Podlahová rohož

Používajte iba podlahové rohože určené priamo pre vozidlá rovnaké-

ho modelu a modelového roka, ako je vaše vozidlo. Upevnite ich bez-

pečne na miesto na koberec.

Vložte upevňovacie príchytky
do ôk v podlahovej rohoži.

Otočte horný gombík každej
upevňovacej príchytky, aby
ste zaistili podlahovú rohož na
mieste.

*: Vždy vyrovnajte značky  .

Tvar upevňovacích príchytiek sa môže líšiť od tých vyobrazených.

KROK 1

KROK 2

*
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VERSO
VÝSTRAHA

Dodržujte nasledujúce pokyny.
Ich nedodržanie môže spôsobiť posunutie podlahovej rohože vodiča, a to
môže prekážať činnosti pedálov počas jazdy. Mohlo by dôjsť k neočakávané-
mu zvýšeniu rýchlosti alebo by mohlo byť ťažké vozidlo zastaviť. To by mohlo
viesť k nehode s následkami smrteľných alebo vážnych zranení.

■Keď inštalujete podlahovú rohož vodiča

●Nepoužívajte podlahové rohože pre iné modely alebo pre vozidlá odlišné-
ho modelového roka, aj keď to sú originálne podlahové rohože Toyota.

●Používajte iba podlahové rohože určené pre sedadlo vodiča.

●Vždy pripevnite podlahovú rohož bezpečne použitím dodaných upevňova-
cích príchytiek (klipov).

●Nepoužívajte dve alebo viac podlahových rohoží položených jednu na
druhú.

●Nepokladajte podlahovú rohož spodnou stranou hore alebo vrchnou stra-
nou dolu.

■Pred jazdou

●Skontrolujte, že je podlahová rohož
bezpečne upevnená na správnom
mieste pomocou dodaných upevňova-
cích príchytiek (klipov). Dajte obzvlášť
pozor, aby ste túto kontrolu vykonali po
čistení podlahy.

●Pri vypnutom motore a radiacej páke
v "P" (Multidrive) alebo "N" (manuálna
prevodovka), úplne zošliapnite každý
pedál k podlahe, aby ste sa uistili, že
podlahová rohož neprekáža chodu pe-
dálu.
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3-5. Ďalšie vybavenie interiéru

Vybavenie batožinového priestoru

■ Upevňovacie oká

Upevňovacie oká slúžia na
upevnenie voľných predmetov.

■ Dvojúrovňová podlahová doska (ak je vo výbave)

Poloha dvojúrovňovej podla-
hovej dosky môže byť zmene-
ná (znížená/zvýšená). 
(S. 388)

Normálna poloha

Spodná poloha
385
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■ Príručné schránky (ak sú vo výbave)

Typ A

Otvorte zadnú podlahovú
dosku.

Zaistite zadnú podlahovú dosku
použitím háčika na remeni.

Vyberte háčik remeňa

Zaistite háčik

Typ B

Otvorte prednú podlahovú
dosku.

KROK 1

KROK 2
86
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Typ C

Otvorte zadnú podlahovú
dosku.

Typ D

Potiahnite bočnú podlahovú
dosku pri stlačení gombíka.

■ Kryt batožín (ak je vo výbave)

Vytiahnite kryt batožín a za-
veste ho do úchytov.

Ak je to nutné, posuňte se-
dadlá druhého radu dozadu.
387
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VERSO
Zníženie dvojúrovňovej podlahovej dosky

Zdvihnite zadnú podlahovú dosku
a zľahka ju zatlačte dozadu.

Nasaďte podlahovú dosku do
spodnej polohy zasunutím spod-
ného konca dolu a dopredu, viď
obrázok.

Vybratie krytu batožín

Kryt batožín môže byť odstránený dole uvedeným postupom.

Stlačte ľavú stranu krytu batožín,
popritom držte pravú stranu. Po-
tom zdvihnite pravú stranu a vy-
tiahnite kryt batožín von.

KROK 1

KROK 2
88
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Zmena polohy krytu batožín

Vzor A

Vložte ľavý koniec krytu bato-
žín do otvoru.

Stlačte pravý koniec krytu ba-
tožín a vložte ho do otvoru.

Vzor B
389
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VERSO
Vzor C

Uloženie krytu batožín

Typ A

Zdvihnite zadnú podlahovú
dosku.

Zaistite zadnú podlahovú dosku
použitím háčika.

Vyberte bočné podlahové
dosky.

KROK 1
90
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Otočte kryt batožín vrchnou stra-
nou dolu tak, aby značka "TOP"
na konci smerovala dolu.

Umiestnite ľavý koniec krytu ba-
tožín do otvoru na ľavej strane
a potom dajte dolu pravý koniec
do otvoru na pravej strane.

Zatiahnite podlahovú dosku dolu, aby ste ju zatvorili.

KROK 2

KROK 3

KROK 4
391
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Typ B

Sklopenie sedadiel tretieho radu. (S. 90)

Vyklopte vonkajšie úseky pod-
lahovej dosky.

Otvorte podlahovú dosku.

Otočte kryt batožín vrchnou stra-
nou dolu tak, aby značka "TOP"
na konci smerovala dolu.

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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Umiestnite ľavý koniec krytu ba-
tožín do otvoru na ľavej strane
a potom dajte dolu pravý koniec
do otvoru na pravej strane.

Zatiahnite podlahovú dosku dolu, aby ste ju zatvorili.

KROK 4

VÝSTRAHA

■Keď upevňovacie oká nepoužívate

Aby ste zabránili zraneniu, vždy vráťte upevňovacie oká do ich sklopenej po-
lohy.

■Výstraha počas jazdy

Majte príručnú schránku zatvorenú. V prípade náhleho zabrzdenia alebo ná-
hleho zatočenia môže dôjsť k nehode, pretože cestujúci môže naraziť do
otvorenej príručnej schránky alebo byť zasiahnutý predmetmi uloženými vo
vnútri.

■Výstraha pre kryt batožín

Nedovoľte deťom, aby šplhali na kryt batožín. Šplhanie na kryt batožín by
mohlo viesť k poškodeniu krytu batožín a mohlo by dieťaťu spôsobiť smrteľ-
né alebo vážne zranenie.

KROK 5
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VERSO
4-1. Údržba a starostlivosť
Čistenie a ochrana exteriéru vozidla

■Automatické umývačky vozidiel

●Pred umývaním vozidla sklopte zrkadlá a odstráňte anténu. Umývanie
začnite od predku vozidla. Pred jazdou sa uistite, že ste namontovali an-
ténu a vyklopili zrkadlá.

●Kefy používané v automatických umývačkách môžu poškrabať povrch
vozidla a poškodiť lak vášho vozidla.

●Vozidlá so stieračmi čelného skla so senzorom dažďa: Pred umývaním
vozidla vypnite stierače. (S. 397)

■Vysokotlakové umývačky vozidiel

●Nedovoľte, aby sa trysky umývačky dostali do tesnej blízkosti okien vo-
zidla. 

●Pred použitím umývačky skontrolujte, či sú riadne zatvorené dvierka pali-
vovej nádrže vášho vozidla.

Aby ste ochránili vozidlo a udržali ho v bezchybnom stave, vykoná-

vajte nasledujúce.

● Postupom zhora dolu umývajte vodou karosériu vozidla, ráfiky
kolies a podvozok vozidla, aby ste odstránili špinu a prach.

● Karosériu umývajte použitím špongie alebo mäkkej handry,
napr. jelenice.

● Pri ťažko odstrániteľnom znečistení použite autošampón a dô-
kladne oplachujte vodou.

● Zotrite všetku vodu.

● Vozidlo navoskujte, keď sa zhorší odpudivosť vody.

Ak voda netvorí na čistom povrchu kvapky, naneste vosk, keď je karo-
séria studená.
96
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■Liate kolesá (ak sú vo výbave)

●Odstráňte všetky nečistoty použitím neutrálneho čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte hrubé kefy alebo abrazívne čističe. Nepoužívajte silné ale-
bo hrubé chemické čističe. Používajte rovnaký jemný čistiaci prostriedok
a vosk, aký používate na lak.

●Nepoužívajte čistiaci prostriedok na kolesá, keď sú horúce, napr. po jaz-
de na dlhú vzdialenosť v horúcom počasí.

●Čistiaci prostriedok opláchnite z kolies ihneď po jeho použití.

■Nárazníky

Nedrhnite ich abrazívnymi čističmi.

VÝSTRAHA

■Keď čistíte čelné sklo (vozidlá so stieračmi čelného skla so senzorom
dažďa)

●Keď sa dotknete rukou hornej časti čelného skla, kde je umiestnený sen-
zor dažďových kvapiek.

●Keď držíte mokrú handru alebo podobný predmet blízko senzora dažďo-
vých kvapiek.

●Ak niečo udrie do čelného skla.

●Ak sa priamo dotknete telesa senzora dažďových kvapiek alebo niečo ud-
rie do senzora dažďových kvapiek.

■Výfukové potrubie

Výfukové plyny spôsobia, že výfukové potrubie je veľmi horúce.

Keď umývate vozidlo, buďte opatrní, aby ste sa nedotkli potrubia, kým dosta-
točne nevychladne, pretože dotyk horúceho potrubia môže spôsobiť popále-
nie.

Vypnite spínač stierača. 
Ak je spínač stierača v polohe "AUTO",
stierače môžu začať v nasledujúcich situ-
áciách neočakávane stierať, môže dôjsť
k zachyteniu vašich rúk alebo iným váž-
nym zraneniam a lišty stieračov sa môžu
poškodiť.

AUTO

Vypnuté
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UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili zhoršeniu stavu laku a korózii karosérie a súčastí (liate
kolesá, atď.)

●V nasledujúcich prípadoch umyte vozidlo ihneď:

• Po jazde v blízkosti morského pobrežia
• Po jazde na solených cestách
• Ak je na lakovanom povrchu decht alebo miazga stromov
• Ak sú na lakovanom povrchu mŕtvy hmyz, stopy po hmyze alebo vtáčí

trus
• Po jazde v oblastiach kontaminovaných sadzami, mastným dymom,

banským prachom alebo chemickými splodinami
• Ak je vozidlo silne znečistené prachom alebo blatom
• Ak sú na lakovaný povrch vyliate tekutiny, ako je benzén alebo benzín

●Ak sa lak odlupuje alebo je poškrabaný, nechajte ho ihneď opraviť.

●Aby ste zabránili korózii kolies, keď ich ukladáte, odstráňte z nich všetky
nečistoty a uložte ich na mieste s nízkou vlhkosťou.

■Čistenie vonkajších svetiel

●Umývajte ich opatrne. Nepoužívajte organické látky alebo ich nedrhnite hru-
bou kefou. 
To môže poškodiť povrch svetiel.

●Nepoužívajte vosk na povrchy svetiel.
Vosk môže spôsobiť poškodenie šošoviek.

■Pokyny pre montáž a demontáž antény

●Pred jazdou sa uistite, že je anténa namontovaná.

●Keď je anténa demontovaná, napr. pred vjazdom do automatickej umývač-
ky vozidiel, uistite sa, že je uložená na vhodnom mieste tak, aby ste ju ne-
stratili. Pred jazdou sa uistite, že je anténa znova namontovaná vo svojej
pôvodnej polohe.

■Aby ste zabránili poškodeniu ramienok stieračov čelného skla

Keď zdvíhate ramienka stieračov smerom od čelného skla, odtiahnite naj-
skôr ramienko stierača na strane vodiča a potom na strane spolujazdca.
Keď vraciate stierače do ich pôvodnej polohy, vráťte ako prvý stierač na stra-
ne spolujazdca.
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■Keď používate automatickú umývačku vozidiel (vozidlá so stieračmi
čelného skla so senzorom dažďa)

Vypnite spínač stierača. Ak je spínač stieračov v polohe "AUTO", stierače
môžu začať stierať a lišty stieračov sa môžu poškodiť.

■Keď používate vysokotlakový čistič vozidiel

Nedávajte trysku do blízkosti nasledujúcich súčastí a tesnení (gumový alebo
živicový kryt), alebo konektorov. Súčasti môžu byť poškodené, ak prídu do
kontaktu s vodou pod vysokým tlakom.

• Súčasti súvisiace s pohonom
• Súčasti riadenia
• Súčasti pruženia
• Súčasti bŕzd

■Zaobchádzanie s kamerou (vozidlá so systémom spätnej kamery)

●Pretože má kamera vodotesnú konštrukciu, kameru neodpájajte, nerozo-
berajte ani neupravujte. To môže spôsobiť jej nesprávnu činnosť.

●Ak sa objektív kamery zašpiní, nemôže vysielať jasný obraz. Ak sú na ka-
mere kvapôčky vody, sneh alebo blato, opláchnite ju vodou a utrite ju jem-
nou handričkou. Ak je objektív mimoriadne zašpinený, umyte ho jemným
čističom a opláchnite ho.

●Nepoužívajte na povrch kamery organické riedidlá, vosk, čistič okien alebo
povlaky na sklo. Ak sa tak stane, čo najskôr tieto látky utrite.

●Keď umývate vozidlo, nestriekajte prúd vody na kameru alebo do okolia
kamery. Mohlo by tým dôjsť k poruche kamery.
399
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Čistenie a ochrana interiéru vozidla

Nasledujúce postupy pomôžu ochrániť interiér vášho vozidla a udr-

žiavať ho v bezchybnom stave:

■ Ochrana interiéru vozidla

Odstráňte nečistoty a prach vysávačom. Otrite špinavé povrchy
handričkou navlhčenou vo vlažnej vode.

■ Čistenie kožených povrchov

● Odstráňte nečistoty a prach vysávačom.

● Otrite príliš špinavé povrchy a prach mäkkou handričkou
navlhčenou v zriedenom čistiacom prostriedku.

Použite vodou riedený 5% roztok neutrálneho čistiaceho prostriedku
na vlnu.

● Vyžmýkajte všetku prebytočnú vodu z handričky a opatrne
zotrite všetky zostávajúce stopy čistiaceho prostriedku.

● Otrite povrch suchou mäkkou handričkou, aby ste odstránili
zostávajúcu vlhkosť. Nechajte kožu vyschnúť v tienenom vet-
ranom priestore.

■ Povrchy zo syntetickej kože

● Odstráňte voľné nečistoty vysávačom.

● Na syntetickú kožu naneste jemný mydlový roztok pomocou
špongie alebo handričky.

● Nechajte roztok na niekoľko minút nasiaknuť. Odstráňte ne-
čistoty a utrite roztok čistou vlhkou handričkou.
00
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■Starostlivosť o kožené povrchy

Toyota odporúča čistenie interiéru vozidla najmenej dvakrát ročne, aby sa
zachovala kvalita interiéru vozidla.

■Šampónovanie kobercov

Na trhu sú dostupné rôzne druhy penových čističov. Pre nanesenie peny po-
užite špongiu alebo kefu. Penu roztierajte v prekrývajúcich sa kruhoch. Ne-
používajte vodu. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete udržiavať
koberec čo najviac suchý.

■Bezpečnostné pásy

Čistite ich jemným mydlom a vlažnou vodou pomocou handričky alebo špon-
gie. Pravidelne kontrolujte tiež nadmerné opotrebovanie, rozodretie a natrh-
nutie bezpečnostných pásov.

VÝSTRAHA

■Voda vo vozidle

●Nestriekajte alebo nerozlejte tekutinu vo vozidle. To by mohlo spôsobiť po-
ruchu elektrických súčastí, atď. alebo požiar.

●Nenamáčajte žiadnu so súčastí SRS alebo kabeláž v interiéri vozidla. 
(S. 148)

Elektrická porucha môže spôsobiť nafúknutie airbagov alebo ich poruchu,
a to môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.

■Čistenie interiéru (obzvlášť prístrojového panelu)

Nepoužívajte leštiaci vosk alebo leštiace čistiace prostriedky. Prístrojový pa-
nel by sa mohol odrážať v čelnom skle, brániť výhľadu vodiča, a to by mohlo
viesť k nehode s následkami smrti alebo vážneho zranenia.
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UPOZORNENIE

■Čistiace prostriedky

●Nepoužívajte organické látky, ako sú benzén alebo benzín, kyselinové ale-
bo alkalické roztoky, farbivá, bielidlá alebo iné čistiace prostriedky. To by
mohlo zmeniť farbu interiéru vozidla alebo spôsobiť šmuhy alebo poškodiť
lakované povrchy.

●Nepoužívajte leštiaci vosk alebo leštiace čistiace prostriedky. Časti prístro-
jového panelu alebo iných lakovaných povrchov interiéru sa môžu poško-
diť.

■Aby ste zabránili poškodeniu kožených povrchov

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili poškodeniu a zhoršeniu sta-
vu kožených povrchov.

● Ihneď odstráňte z kožených povrchov všetok prach a nečistoty.

●Nevystavujte vozidlo na dlhú dobu priamemu slnečnému svetlu. Parkujte
vozidlo v tieni, obzvlášť v lete.

●Nepokladajte predmety z vinylu, plastu alebo predmety obsahujúce vosk
na čalúnenie, pretože sa môžu na kožený povrch prilepiť, ak výrazne stúp-
ne teplota v interiéri vozidla.

■Voda na podlahe

Neumývajte podlahu vozidla vodou.
Systémy vozidla ako je audiosystém, môžu byť poškodené, ak vnikne voda
do elektrických súčastí pod podlahou vozidla a môže tiež dôjsť ku korózii ka-
rosérie.

■Čistenie vnútornej strany zadného okna

●Na zadné okno nepoužívajte čistič skla, pretože by to mohlo poškodiť drô-
tiky odhmlievania zadného okna. Použite handričku navlhčenú vo vlažnej
vode a jemne okno otrite. Utierajte okno ťahmi rovnobežnými s vyhrievací-
mi drôtikmi.

●Buďte opatrní, aby ste nepoškrabali alebo nepoškodili vyhrievacie drôtiky.
02
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Požiadavky na údržbu

Pre dosiahnutie bezpečnej a ekonomickej prevádzky je nevyhnutná

každodenná a pravidelná údržba. Toyota odporúča nasledujúcu

údržbu.

■ Plánovaná údržba

Plánovaná údržba sa vykonáva v určených intervaloch podľa
plánu údržby.

Podrobnosti o pláne údržby si prečítajte v "Servisnej knižke Toyota"
alebo v "Záručnej knižke Toyota".

■ Údržba svojpomocou

A čo údržba svojpomocou?

Mnoho úkonov údržby môžete ľahko vykonať sami, ak máte aspoň
malé technické schopnosti a základné automobilové náradie.

Vezmite však do úvahy, že niektoré údržbové činnosti vyžadujú špeci-
álne náradie a znalosti. Tieto činnosti najlepšie vykonajú kvalifikovaný
technici. Aj napriek tomu, že ste skúsený mechanik, odporúčame, aby
opravy boli vykonané ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo
servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným od-
borníkom. Ktorýkoľvek autorizovaný predajca alebo servis Toyota uro-
bí záznam o údržbe, a to môže byť dôležité v prípade uplatňovania
záruky. Ak dáte pri servise a údržbe vášho vozidla prednosť inému
kvalifikovanému a vybavenému odborníkovi, ako autorizovanému ser-
visu Toyota, odporúčame, aby ste si vyžiadali záznam o vykonaní
údržby.
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■Kam ísť do servisu pre vykonanie údržby?

Pre zachovanie čo najlepšieho stavu vášho vozidla Toyota odporúča, aby
servisné úkony údržby, rovnako ako ostatné kontroly a opravy, boli vykoná-
vané u autorizovaných predajcov alebo v servisoch Toyota, alebo u iných
riadne kvalifikovaných a vybavených odborníkov. Pre opravy a servis vyko-
návaný v rámci záruky navštívte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu
alebo servis Toyota, ktorý používa originálne diely Toyota pre opravy všet-
kých závad, s ktorými sa môžete stretnúť. Je tiež výhodné využívať autorizo-
vaných predajcov alebo servisy Toyota aj pre mimozáručné opravy a servis,
pretože členovia siete Toyota vám budú schopní skúsene pomôcť so všetký-
mi problémami, s ktorými sa môžete stretnúť.

Váš autorizovaný predajca alebo servis Toyota, alebo iné riadne kvalifikova-
né a vybavené odborné servisné stredisko vykoná všetky úkony uvedené
v pláne údržby vášho vozidla - spoľahlivo a hospodárne, vďaka ich skúse-
nostiam s vozidlami Toyota.

■Potrebuje vaše vozidlo opravu?

Všímajte si všetkých zmien vo výkone, zvuku a vzhľade, ktoré naznačujú, že
je potreba vozidlo opraviť. Dôležitými príznakmi sú:

●Vynechávanie, zadrhávanie alebo zvonenie motora

●Znateľná strata výkonu

●Zvláštne zvuky motora

●Únik kvapaliny spod vozidla (Avšak odkvapkávanie vody z klimatizácie je
po jej použití normálne.)

●Zmena zvuku výfuku (To môže signalizovať nebezpečný únik oxidu uhoľ-
natého. Choďte s otvorenými oknami a nechajte okamžite skontrolovať
výfukový systém.)

●Podhustené pneumatiky, nadmerné pískanie pri zatáčaní, nerovnomerné
opotrebovanie pneumatík

●Pri priamej jazde na rovnej vozovke vozidlo ťahá ku strane

●Zvláštne zvuky pri pružení

●Znížená účinnosť bŕzd, príliš mäkký brzdový pedál, pedál má chod až
k podlahe, vozidlo pri brzdení ťahá ku strane
04
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●Teplota chladiacej kvapaliny motora je neustále vyššia ako normálna

Ak zistíte niektorý z uvedených príznakov, nechajte vozidlo čo najskôr skon-
trolovať u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota,
alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka. Vaše vozidlo
môže potrebovať nastavenie alebo opravu.

VÝSTRAHA

■Ak nie je vaše vozidlo riadne udržiavané

To by mohlo spôsobiť vážne poškodenie vozidla a prípadne vážne zranenie
alebo smrť.

■Varovanie pri zaobchádzaní s akumulátorom

Dosky, póly a súvisiace príslušenstvo akumulátora obsahujú olovo a zlúčeni-
ny olova, o ktorých je známe, že spôsobujú poškodenie mozgu. Po manipu-
lácii s akumulátorom si umyte ruky. (S. 425)
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Pokyny pre údržbu svojpomocou

Ak vykonávate údržbu sami, dodržujte správne postupy uvedené

v týchto kapitolách.

Pomôcky Diely a náradie

Stav akumulátora (S. 425)

• Teplá voda
• Jedlá sóda
• Mazací tuk
• Bežný kľúč 

(na skrutky pólových svoriek)
• Destilovaná voda

Hladina chladiacej kvapaliny 
motora (S. 422)

Benzínový motor
• "Toyota Super Long Life Coolant" 

alebo podobná vysoko kvalitná bez-
silikátová, bezaminová, bezdusita-
nová a bezboritanová chladiaca 
kvapalina na bázi etylénglykolu 
s technológiou trvanlivých hybrid-
ných organických kyselín. "Toyota 
Super Long Life Coolant" je zmesou 
50 % chladiacej kvapaliny a 50 % 
deionizovanej vody.

• Lievik (iba pre dopĺňanie chladiacej 
kvapaliny)

Naftový motor
• "Toyota Genuine Premium Long Life 

Coolant 1WW/2WW" alebo ekviva-
lentný. Koncentrovaný produkt 
"Toyota Genuine Premium Long Life 
Coolant 1WW/2WW" je nutné vždy 
zmiešať v pomere 50 % chladiacej 
kvapaliny a 50 % deionizovanej vody.

Pre použitie akejkoľvek inej schválenej
chladiacej kvapaliny motora kontak-
tujte ktoréhokoľvek autorizovaného
predajcu alebo servis Toyota, alebo
iného riadne kvalifikovaného a vyba-
veného odborníka.

• Lievik (iba pre dopĺňanie chladiacej 
kvapaliny)
06
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Pomôcky Diely a náradie

Hladina motorového oleja
S. 417)

Benzínový motor
• "Toyota Genuine Motor Oil" alebo 

ekvivalentný
• Handrová alebo papierová utierka, 

lievik (iba pre doplnenie oleja)
Naftový motor
• "Toyota Genuine Motor Oil 

5W-30 Premium Fuel Economy for 
1WW/2WW engines"

Pre použitie akéhokoľvek iného 
schváleného motorového oleja kon-
taktujte ktoréhokoľvek autorizované-
ho predajcu alebo servis Toyota, 
alebo iného riadne kvalifikovaného 
a vybaveného odborníka.

• Handrová alebo papierová utierka, 
lievik (iba pre doplnenie oleja)

Poistky (S. 457)
• Poistka rovnakej prúdovej hodnoty ako 

je originálna

Chladič, kondenzátor 
a medzichladič (S. 424)



Tlak hustenia pneumatík
(S. 445)

• Tlakomer
• Zdroj stlačeného vzduchu

Kvapalina ostrekovačov
(S. 429)

• Voda, nemrznúca kvapalina do ostre-
kovačov (pre použitie v zime)
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Motorový priestor obsahuje mnoho mechanizmov a kvapalín, ktoré sa môžu
náhle pohybovať, silno sa ohriať alebo byť pod elektrickým napätím. Aby ste
zabránili smrteľnému alebo vážnemu zraneniu, dodržujte nasledujúce pokyny.

■Keď pracujete v motorovom priestore

●Nedávajte ruky, odev a náradie do blízkosti pohybujúceho sa ventilátora
a hnacieho remeňa motora.

●Dajte pozor, aby ste sa ihneď po jazde nedotkli motora, chladiča, výfuko-
vého potrubia atď., pretože môžu byť horúce. Olej a ostatné kvapaliny tiež
môžu byť horúce.

●V motorovom priestore nenechávajte žiadne horľavé predmety, ako sú pa-
piere alebo handry.

●Nefajčite, zabráňte vzniku iskier a nepribližujte sa s otvoreným ohňom k pa-
livu alebo k akumulátoru. Výpary paliva a akumulátora sú horľavé.

●Pri práci s akumulátorom buďte obzvlášť opatrní. Obsahuje jedovatú a ko-
rozívnu kyselinu sírovú.

●Dávajte pozor, pretože brzdová kvapalina môže ublížiť vašim rukám alebo
očiam a poškodiť lakované povrchy.
Ak sa dostane kvapalina na ruky alebo do očí, ihneď opláchnite zasiahnu-
té miesto čistou vodou.

Ak problémy pretrvávajú, vyhľadajte lekára.

■Keď pracujete v blízkosti elektrického ventilátora chladenia alebo mriež-
ky chladiča

●Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania: Uistite sa,
že je spínač motora v polohe "LOCK".
Ak je spínač motora v polohe "ON", elektrický ventilátor chladenia sa
môže automaticky rozbehnúť, ak je zapnutá klimatizácia a/alebo je teplota
chladiacej kvapaliny vysoká. (S. 424)
08
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■Keď pracujete v blízkosti elektrického ventilátora chladenia alebo mriež-
ky chladiča

●Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania: Uistite
sa, je spínač "ENGINE START STOP" vypnutý.
Ak je spínač "ENGINE START STOP" v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNU-
TÉ, elektrický ventilátor chladenia sa môže automaticky rozbehnúť, ak je
zapnutá klimatizácia a/alebo je teplota chladiacej kvapaliny vysoká. 
(S. 424)

● Iba naftový motor: Keď teplota v motorovom priestore vzrastie, elektrický
ventilátor chladenia sa môže uviesť do činnosti aj potom, ako je motor vyp-
nutý.

■Bezpečnostné okuliare

Noste bezpečnostné okuliare, aby ste zabránili vniknutiu odlietajúceho alebo
padajúceho materiálu do očí.

UPOZORNENIE

■Ak odstránite filter čističa vzduchu

Jazda s odstráneným filtrom čističa vzduchu môže spôsobiť nadmerné opot-
rebovanie motora vďaka nečistotám vo vzduchu.

■Ak je hladina brzdovej kvapaliny nízka alebo vysoká

Je normálne, že hladina brzdovej kvapaliny mierne klesne, keď sa opotrebu-
jú brzdové doštičky, alebo keď hladina kvapaliny v nádržke je vysoká.
Ak je nutné časté dopĺňanie nádržky, môže to signalizovať vážny problém.
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Kapota

Uvoľnite zámok zvnútra vozidla, aby ste otvorili kapotu.

Potiahnite uvoľňovaciu páčku
zámku kapoty.

Kapota mierne povyskočí sme-
rom hore.

Potiahnite západku kapoty
smerom hore a kapotu zdvih-
nite.

Otvorenú kapotu podoprite
vložením podpernej tyče do
otvoru.

Keď hýbete s podpernou ty-
čou, uchopte ju za kryt podper-
nej tyče.

KROK 1

KROK 2

KROK 3
10
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■Kontrola pred jazdou

Skontrolujte, či je kapota úplne zatvorená a zamknutá.
Ak nie je kapota riadne zamknutá, môže sa počas jazdy otvoriť a spôsobiť
nehodu s následkom smrti alebo vážnych zranení.

■Keď hýbete s podpernou tyčou

Vysoké teploty v motorovom priestore spôsobia, že podperná tyč je veľmi
horúca.
Keď hýbete s podpernou tyčou, uchopte ju za kryt podpernej tyče, aby ste
zabránili popáleniu.

■Po nasadení podpernej tyče do otvoru

Uistite sa, že tyč podopiera kapotu bezpečne tak, aby nespadla na vašu hla-
vu alebo telo.

UPOZORNENIE

■Keď zatvárate kapotu

Uistite sa, že ste podpernú tyč vrátili pred zatvorením kapoty do jej príchytky.
Zatváranie kapoty so vztýčenou podpernou tyčou by mohlo spôsobiť preh-
nutie kapoty.
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Umiestnenie podlahového zdviháku

Keď vaše vozidlo zdvíhate pomocou podlahového zdviháku, umiest-

nite zdvihák správne. Nesprávne umiestnenie môže vaše vozidlo po-

škodiť alebo spôsobiť zranenie.

Vpredu

Vzadu
12
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■Keď zdvíhate vozidlo

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste znížili riziko smrti alebo vážnych zra-
není.

●Keď používate podlahový zdvihák, dodržujte pokyny uvedené v príručke
dodávanej ku zdviháku.

●Nepoužívajte zdvihák dodaný s vaším vozidlom.

●Nedávajte žiadnu časť tela alebo nechoďte pod vozidlo podoprené iba
podlahovým zdvihákom.

●Vždy použite podlahový zdvihák a/alebo automobilové zdvíhacie podpery
na pevnom, rovnom povrchu.

●Keď je vozidlo podoprené podlahovým zdvihákom, neštartujte motor.

●Zastavte vozidlo na rovnom a pevnom podklade, pevne zabrzdite parko-
vaciu brzdu a radiacu páku dajte do "P" (Multidrive) alebo "R" (manuálna
prevodovka).

●Uistite sa, že je zdvihák umiestnený riadne na zdvíhacom mieste.
Zdvíhanie vozidla s nesprávne umiestneným podlahovým zdvihákom po-
škodí vozidlo a môže spôsobiť pád vozidla z podlahového zdviháku.

●Nezdvíhajte vozidlo, ak je niekto vo vozidle.

●Keď zdvíhate vozidlo, nedávajte žiadne predmety na alebo pod podlahový
zdvihák.

●Vozidlo zdvíhajte pomocou podlahové-
ho zdviháku, ako je ten na obrázku.
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Motorový priestor

Benzínový motor

Nádržka kvapaliny ostrekova-
čov (S. 429)

Nádržka chladiacej kvapaliny
motora (S. 422)

Odmerka hladiny motorového 
oleja (S. 417)

Uzáver plniaceho hrdla 
motorového oleja (S. 419)

Poistková skrinka(S. 457)

Akumulátor (S. 425)

Elektrický ventilátor chladenia

Kondenzátor (S. 424)

Chladič (S. 424)
14
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Naftový motor

Nádržka kvapaliny ostrekova-
čov (S. 429)

Nádržka chladiacej kvapaliny 
motora (S. 422)

Uzáver plniaceho hrdla moto-
rového oleja (S. 419)

Odmerka hladiny motorové-
ho oleja (S. 417)

Palivový filter (S. 430)

Poistková skrinka(S. 457)

Akumulátor (S. 425)

Kondenzátor (S. 424)

Elektrické ventilátory chladenia

Medzichladič (S. 424)

Chladič (S. 424)
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Kryt motorového priestoru

■ Odstránenie krytu motorového priestoru

■ Nasadenie príchytiek

Vytlačte strednú časť hore

Vložiť

Stlačiť

UPOZORNENIE

■Po nasadení krytu motorového priestoru

Uistite sa, že je kryt bezpečne nasadený v jeho pôvodnej polohe.
16
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Motorový olej

Keď je motor ohriaty na prevádzkovú teplotu a je vypnutý, vykonajte
kontrolu hladiny oleja pomocou odmerky.

■ Kontrola motorového oleja 

Zaparkujte vozidlo na rovnom podklade. Po zahriatí motora
a jeho vypnutí počkajte viac ako 5 minút, až olej stečie späť
na dno motora.

Vytiahnite odmerku, pri tom držte handru pod jej koncom.

Benzínový motor

Naftový motor

Utrite odmerku do sucha.

KROK 1

KROK 2

KROK 3
417
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Zasuňte odmerku znova na doraz.

Vytiahnite odmerku a skontrolujte hladinu oleja, pri tom pod
koncom odmerky držte handru.

Benzínový motor

Nízka

Normálna

Nadmerná

Tvar odmerky sa môže líšiť pod-
ľa typu vozidla alebo motora.

Naftový motor

Nízka

Normálna

Nadmerná

Tvar odmerky sa môže líšiť pod-
ľa typu vozidla alebo motora.

Utrite odmerku a zasuňte ju na doraz.

KROK 4

KROK 5

KROK 6
18
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■ Doplnenie motorového oleja

Ak je hladina oleja pod alebo iba
mierne nad značkou nízkej hladi-
ny, doplňte motorový olej rovna-
kého typu, ktorý už je v motore
použitý.

Skontrolujte typ oleja a pripravte potrebné pomôcky ešte pred dopĺ-
ňaním oleja.

Vyberte uzáver plniaceho hrdla oleja jeho otáčaním doľava.

Dopĺňajte motorový olej pomaly, pri tom kontrolujte hladinu
odmerkou.

Nasaďte uzáver plniaceho hrdla oleja jeho otáčaním doprava.

Voľba motorového 
oleja

S. 584

Množstvo oleja
(Nízka  Plná)

Benzínový motor
1,5 litra
Naftový motor
1,3 litra

Pomôcky Čistý lievik

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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4-3. Údržba svojpomocou

VERSO
■Spotreba motorového oleja

Počas jazdy sa spotrebuje určité množstvo motorového oleja. V nasledujú-
cich situáciách sa môže spotreba oleja zvýšiť a môže byť nutné doplniť mo-
torový olej medzi intervalmi údržby.

●Keď je motor nový, napríklad priamo po nákupe vozidla alebo po výmene
motora

●Ak je použitý olej nízkej kvality alebo olej neodpovedajúcej viskozity

●Keď idete pri vysokých otáčkach motora alebo s ťažkým nákladom, pri
ťahaní, alebo pri jazde s častým zrýchlovaním a spomaľovaním.

●Keď nechávate motor bežať dlhú dobu na voľnobeh, alebo keď jazdíte
často v hustej premávke

■Po výmene motorového oleja (iba naftový motor)

Údržba motorového oleja by mala byť vynulovaná. Vykonajte nasledujúce
úkony:

Otočte spínač motora do polohy "ON" (vozidlá bez systému bezkľú-
čového nastupovania a štartovania) alebo zapnite spínač "ENGINE
START STOP" do režimu ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ (vozidlá so
systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania) a potom
prepnite zobrazenie na denné počítadlo kilometrov A. (S. 224)

Otočte spínač motora do polohy "LOCK" (vozidlá bez systému bez-
kľúčového nastupovania a štartovania) alebo vypnite spínač "EN-
GINE START STOP" (vozidlá so systémom bezkľúčového nastupo-
vania a štartovania).

Stále držte tlačidlo stlačené, až displej prístroja zobrazí "00000",
a potom bude nulovanie dokončené.

KROK 1

KROK 2

Pri stlačení tlačidla prepínania zobrazenia
(S. 224) otočte spínač motora do polo-
hy "ON" (vozidlá bez systému bezkľúčo-
vého nastupovania a štartovania) alebo
zapnite spínač "ENGINE START STOP"
do režimu ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ (vo-
zidlá so systémom bezkľúčového nastu-
povania a štartovania), a na displeji sa
objaví hlásenie, viď obrázok.

KROK 3

KROK 4
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VÝSTRAHA

■Použitý motorový olej

●Použitý motorový olej obsahuje potenciálne škodlivé látky, ktoré môžu
spôsobiť ochorenie pokožky, ako je zápal alebo rakovina kože. Vyvarujte
sa preto dlhého a opakovaného kontaktu s olejom. Dôkladne sa umyte
mydlom a vodou, aby ste odstránili použitý motorový olej z vašej pokožky.

●Zlikvidujte použitý olej a filtre iba bezpečným a prijateľným spôsobom. Ne-
vyhadzujte použitý olej a filtre do domáceho odpadu, nevylievajte ho do
kanalizácie ani na zem. Kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predaj-
cu alebo servis Toyota alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného
odborníka, servisné stredisko alebo obchod s náhradnými dielmi a infor-
mujte sa o možnosti recyklácie alebo likvidácie.

●Nenechávajte použitý olej v dosahu detí.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili vážnemu poškodeniu motora

Pravidelne kontrolujte hladinu oleja.

■Keď vymieňate motorový olej

●Dajte pozor, aby ste nerozliali motorový olej do súčastí vozidla.

●Zabráňte preplneniu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu motora.

●Pri každom doplnení oleja skontrolujte hladinu oleja na odmerke.

●Uistite sa, že je uzáver plniaceho hrdla oleja dotiahnutý.

■Motorový olej (iba naftový motor)

Používanie iného motorového oleja ako "Toyota Genuine Motor Oil 5W-30
Premium Fuel Economy for 1WW/2WW engines" alebo niektorého z ďalších
schválených motorových olejov môže poškodiť katalyzátor.
Ak "Toyota Genuine Motor Oil 5W-30 Premium Fuel Economy for 1WW/2WW
engines" alebo niektorý zo schálených motorových olejov nie sú momentálne
dostupné, môže byť pre doplnenie použitý až 1 liter triedy ACEA C3. 
(S. 589)
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4-3. Údržba svojpomocou

VERSO
Chladiaca kvapalina motora

Hladina chladiacej kvapaliny je uspokojujúca, ak je pri studenom mo-
tore medzi ryskami na nádržke "FULL" (plná) a "LOW" (nízka).

Benzínový motor

Uzáver nádržky

"FULL" (plná)

"LOW" (¨nízka)

Ak je hladina na alebo pod ryskou
"LOW", doplňte chladiacu kvapa-
linu až k ryske "FULL".

Naftový motor

Uzáver nádržky

"FULL" (plná)

"LOW" (¨nízka)

Ak je hladina na alebo pod ryskou
"LOW", doplňte chladiacu kvapa-
linu až k ryske "FULL".
22
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■Ak hladina chladiacej kvapaliny klesne krátko po doplnení

Pohľadom skontrolujte chladič, hadice, uzáver nádržky, uzáver chladiča, vý-
pustný kohút a vodné čerpadlo. 
Ak nezistíte žiadny únik, nechajte tlak uzáveru a tesnosť chladiaceho systé-
mu skontrolovať u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise
Toyota, alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

■Voľba chladiacej kvapaliny

Benzínový motor

Používajte iba "Toyota Super Long Life Coolant" alebo podobnú vysoko
kvalitnú bezsilikátovú, bezaminovú, bezdusitanovú a bezboritanovú chla-
diacu kvapalinu na bázi etylénglykolu s technológiou trvanlivých hybrid-
ných organických kyselín.

"Toyota Super Long Life Coolant" je zmesou 50 % chladiacej kvapaliny
a 50 % deionizovanej vody. (Použiteľná do: -35 C)

Naftový motor

Používajte iba "Toyota Genuine Premium Long Life Coolant 1WW/2WW"
alebo ekvivalentnú.

Koncentrovaný produkt "Toyota Genuine Premium Long Life Coolant
1WW/2WW" je nutné vždy zmiešať v pomere 50 % chladiacej kvapaliny
a 50 % deionizovanej vody. (Použiteľná do: -35 C)

Pre podrobnosti o chladiacej kvapaline kontaktujte ktoréhokoľvek autorizova-
ného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vy-
baveného odborníka.

VÝSTRAHA

■Keď je motor horúci

Neodstraňujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny. 
Chladiaci systém môže byť pod tlakom a pri odstránení uzáveru môže horú-
ca chladiaca kvapalina vystrieknuť a spôsobiť vážne zranenia, napr. popále-
niny.
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4-3. Údržba svojpomocou

VERSO
Chladič, kondenzátor a medzichladič

Skontrolujte chladič, kondenzátor a medzichladič (iba naftový motor)
a odstráňte z nich všetky nečistoty. 
Ak je niektorá z týchto súčastí extrémne znečistená, nechajte vozidlo
skontrolovať ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom
Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

UPOZORNENIE

■Keď dopĺňate chladiacu kvapalinu motora

Chladiaca kvapalina nie je ani obyčajná voda, ani čistý nemrznúci prípravok.
Musí sa použiť správna zmes vody a nemrznúceho prípravku, aby bolo zais-
tené riadne mazanie, ochrana proti korózii a chladenie. Prečítajte si údaje na
štítku nemrznúceho prípravku alebo chladiacej kvapaliny.

■Ak rozlejete chladiacu kvapalinu

Umyte ju vodou, aby ste zabránili poškodeniu súčastí alebo laku.

VÝSTRAHA

■Keď je motor horúci

Nedotýkajte sa chladiča, kondenzátora alebo medzichladiča, pretože môžu
byť horúce a môžu spôsobiť vážne zranenia, napr. popáleniny.
24

_WE_OM64574SK



4-3. Údržba svojpomocou

4

Ú
držba a sta

rostlivosť

VERSO
Akumulátor

Skontrolujte akumulátor nasledujúcim spôsobom.

■ Výstražné symboly

Význam jednotlivých výstražných symbolov na hornej časti akumulá-
tora je nasledujúci:

■ Akumulátor zvonka

Uistite sa, že póly akumulátora nie sú skorodované a že nie sú nik-
de uvoľnené spoje, trhliny alebo uvoľnené svorky.

Póly

Upevňovacia príchytka

Nefajčite, nepoužívajte 
otvorený oheň, zabráňte 
iskreniu

Akumulátorová kyselina

Chráňte si oči
Prečítajte si prevádzkové 
pokyny

Chráňte pred deťmi Výbušný plyn
425
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VERSO
■ Kontrola kvapaliny akumulátora (akumulátory s vetracími zát-
kami)

Skontrolujte, či je hladina medzi
ryskami "MAX" a "MIN".

Ryska "MAX"

Ryska "MIN"

Ak je hladina kvapaliny na alebo
pod ryskou "MIN", doplňte desti-
lovanú vodu.

■ Doplnenie destilovanej vody (akumulátory s vetracími zátkami)

Odstráňte vetracie zátky.

Doplňte destilovanú vodu

Ak nie je ryska "MAX" viditeľná, skontrolujte hladinu kvapaliny pohľa-
dom zhora priamo do článku.

Nasaďte vetracie zátky naspäť a bezpečne ich zavrite.

Nízka Správna

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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■Pred dobíjaním

Pri dobíjaní akumulátor produkuje vodíkový plyn, ktorý je horľavý a výbušný.
Preto pred dobíjaním:

●Ak dobíjate akumulátor inštalovaný vo vozidle, odpojte ukostrovací kábel.

●Uistite sa, že je vypnutý hlavný vypínač na nabíjacom zariadení pred za-
pojovaním alebo pri odpájaní káblov k akumulátoru.

■Po dobití akumulátora (vozidlá so systémom bezkľúčového nastupova-
nia a štartovania)

Motor nemusí štartovať. Vykonajte nasledujúci postup, aby ste systém ini-
cializovali.

Presuňte radiacu páku do "P" (Multidrive) alebo zošliapnite brzdový
pedál s radiacou pákou v "N" (manuálna prevodovka).

Otvorte a zatvorte niektoré z dverí.

Znova naštartujte motor.

VÝSTRAHA

■Chemikálie v akumulátore

Akumulátor obsahuje kyselinu sírovú, ktorá je jedovatá a spôsobuje koróziu
a môže produkovať horľavý a výbušný vodíkový plyn. Aby ste znížili riziko
smrti alebo vážnych zranení, dodržujte pri práci s akumulátorom alebo
v jeho blízkosti nasledujúce pokyny:

●Dbajte na to, aby ste nespôsobili iskrenie dotykom pólov akumulátora ná-
radím.

●Nefajčite a neškrtajte zápalkami v blízkosti akumulátora.

●Zabráňte tomu, aby sa elektrolyt dostal do očí, na pokožku alebo na odev.

●Nikdy nevdychujte alebo neprehĺtajte elektrolyt.

●Pri práci v blízkosti akumulátora používajte ochranné okuliare.

●Zabráňte tomu, aby sa deti dostali do blízkosti akumulátora.

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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VERSO
VÝSTRAHA

■Kde je bezpečné dobíjať akumulátor

Vždy dobíjajte akumulátor v otvorenom priestore. Nedobíjajte akumulátor
v garáži alebo v uzavretej miestnosti, kde nie je dostatočné vetranie.

■Ako dobíjať akumulátor (akumulátory s vetracími zátkami)

Vykonávajte iba pomalé dobíjanie (5 A alebo menej). Akumulátor by mohol
vybuchnúť, ak bude dobíjaný rýchlejšie.

■Núdzové opatrenia týkajúce sa elektrolytu

●Ak sa dostane elektrolyt do očí
Vyplachujte oči čistou vodou najmenej 15 minút a ihneď vyhľadajte lekár-
sku pomoc. Ak je to možné, vymývajte oči vodou a čistou handričkou ale-
bo špongiou tiež počas cesty do najbližšej nemocnice.

●Ak sa dostane elektrolyt na pokožku
Dôkladne opláchnite zasiahnuté miesto. Ak pocítite bolesť alebo pálenie,
vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.

●Ak sa elektrolyt dostane na odev
Môže preniknúť až na pokožku. Odev okamžite vyzlečte a ak je to nevy-
hnutné, postupujte podľa hore uvedených pokynov.

●Ak prehltnete elektrolyt
Vypite veľké množstvo vody alebo mlieka. Ihneď vyhľadajte lekársku po-
moc.

UPOZORNENIE

■Keď dobíjate akumulátor

Nikdy nedobíjajte akumulátor pri bežiacom motore. Uistite sa tiež, že je vyp-
nuté všetko príslušenstvo.

■Keď dopĺňate destilovanú vodu (akumulátory s vetracími zátkami)

Neprelejte články. Rozliata voda počas dobíjania akumulátora môže spôso-
biť koróziu.
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Kvapalina ostrekovačov

Ak je hladina kvapaliny ostreko-
vačov extrémne nízka, doplňte
kvapalinu ostrekovačov.

Zdvihnite uzáver, popritom držte
prst na otvore uprostred, a skontro-
lujte hladinu kvapaliny v trubičke.

VÝSTRAHA

■Keď dopĺňate kvapalinu ostrekovačov

Nedopĺňajte kvapalinu ostrekovačov, keď je motor horúci alebo beží, pretože
kvapalina ostrekovačov obsahuje alkohol a mohla by vzplanúť, ak bude roz-
liata na motor, atď.

UPOZORNENIE

■Nepoužívajte inú kvapalinu, ako kvapalinu pre ostrekovače

Nepoužívajte mydlovú vodu alebo nemrznúcu kvapalinu motora namiesto
kvapaliny ostrekovačov. 
To by mohlo spôsobiť poškodenie lakovaných povrchov vozidla.

■Riedenie kvapaliny ostrekovačov

Narieďte kvapalinu ostrekovačov vodou podľa potreby. 
Viď teploty zamrznutia uvedené na štítku nádržky kvapaliny ostrekovačov.
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VERSO
Palivový filter (iba naftový motor)

Vodu z palivového filtra je nutné vypustiť každých 20 000 km.

Nechajte palivový filter vypustiť ktorýmkoľvek autorizovaným predaj-
com alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vy-
baveným odborníkom.

UPOZORNENIE

■Keď je v palivovom filtri voda

Nejazdite dlhšiu dobu s vodou nahromadenou v palivovom filtri. Môže to
spôsobiť poškodenie vstrekovacieho čerpadla paliva.
30
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4-3. Údržba svojpomocou

Pneumatiky

Keď sa ukážu indikátory opotrebovania behúňa, pneumatiky vymeňte.

■ Kontrola pneumatík

Nový behúň

Indikátor opotrebovania be-
húňa

Opotrebovaný behúň

Umiestnenie indikátorov opot-
rebovania behúňa je znázorne-
né značkami "TWI" alebo " ",
atď., vylisovanými na boku
každej pneumatiky.

Kontrolujte tiež stav a nahuste-
nie rezervnej pneumatiky, keď
pneumatiky nestriedate.

■ Striedanie pneumatík

Vozidlá s rezervnou pneumatikou na inom type kolesa, ako sú
inštalované pneumatiky alebo so sadou pre núdzovú opravu
pneumatiky (vozidlá s alebo bez výstražného systému tlaku
pneumatík)

Prestriedajte pneumatiky pod-
ľa obrázku.

Pre dosiahnutie rovnomerného
opotrebovania a vyššej život-
nosti pneumatík, Toyota odpo-
rúča, aby ste striedali vaše
pneumatiky približne každých
10 000 km.

Predok
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VERSO
Montáž ventilov a vysielačov výstražného systému tlaku 
pneumatík (ak sú vo výbave)

Keď meníte pneumatiky alebo kolesá, musia byť tiež vymenené ven-
tily a vysielače výstražného systému tlaku pneumatík.

Keď sú namontované nové ventily a vysielače výstražného systému
tlaku pneumatík, musia byť zaregistrované nové ID kódy v počítači
výstražného systému tlaku pneumatík a výstražný systém tlaku pneu-
matík musí byť inicializovaný. Nechajte ID kódy ventilov a vysielačov
výstražného systému tlaku pneumatík zaregistrovať ktorýmkoľvek
autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne
kvalifikovaným a vybaveným odborníkom. (S. 435)

Vozidlá s rezervnou pneumatikou na rovnakom type kolesa, ako
sú inštalované pneumatiky (vozidlá bez výstražného systému
tlaku pneumatík)

Prestriedajte pneumatiky pod-
ľa obrázku.

Pre dosiahnutie rovnomerného
opotrebovania a vyššej život-
nosti pneumatík, Toyota odpo-
rúča, aby ste striedali vaše
pneumatiky približne každých
10 000 km.

■ Výstražný systém tlaku pneumatík (ak je vo výbave)

Vaše vozidlo je vybavené výstražným systémom tlaku pneumatík,
ktorý používa ventily a vysielače na detekciu nízkeho tlaku huste-
nia pneumatík predtým, ako nastanú vážnejšie problémy.

Ak tlak pneumatík klesne pod dopredu určenú úroveň, vodič je va-
rovaný pomocou výstražnej kontrolky. (S. 503)

Predok
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Inicializácia výstražného systému tlaku pneumatík 
(ak je vo výbave)

■ Výstražný systém tlaku pneumatík musí byť inicializovaný za
nasledujúcich okolností:

● Keď striedate predné a zadné pneumatiky, ktoré majú odlišné
tlaky hustenia.

● Keď sa zmení tlak hustenia pneumatík, napr., keď meníte ces-
tovnú rýchlosť.

● Keď meníte rozmer pneumatík

Keď je výstražný systém tlaku pneumatík inicializovaný, aktuálny
tlak nahustenia pneumatík je nastavený ako vzťažný tlak.

■ Ako inicializovať výstražný systém tlaku pneumatík (ak je vo
výbave)

Zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste a otočte spínač mo-
tora do polohy "LOCK" (vozidlá bez systému bezkľúčového
nastupovania a štartovania) alebo vypnite spínač "ENGINE
START STOP" (vozidlá so systémom bezkľúčového nastupo-
vania a štartovania).

Inicializácia nemôže byť vykonaná, keď sa vozidlo pohybuje.

Nastavte tlak hustenia pneumatík na predpísanú úroveň tlaku
hustenia studených pneumatík. (S. 595)

Uistite sa, že je tlak hustenia pneumatík nastavený na predpísanú
úroveň tlaku hustenia studených pneumatík. Výstražný systém tlaku
pneumatík bude fungovať na základe tejto úrovne tlaku.

Otočte spínač motora do polohy "ON" (vozidlá bez systému
bezkľúčového nastupovania a štartovania) alebo zapnite spí-
nač "ENGINE START STOP" do režimu ZAPAĽOVANIE ZAP-
NUTÉ (vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania
a štartovania).

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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VERSO
Stlačte a držte spínač vynulova-
nia výstražného systému tlaku
pneumatík, až výstražná kontrol-
ka tlaku pneumatík pomaly 3krát
blikne.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia: Niekoľko minút počkajte so spínačom motora v polohe
"ON" a potom spínač motora otočte do polohy "ACC" alebo
"LOCK".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia: Niekoľko minút počkajte so spínačom "ENGINE START
STOP" v režime ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ a potom spínač
"ENGINE START STOP" vypnite.

KROK 4

KROK 5
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Registrácia ID kódov 
(vozidlá s výstražným systémom tlaku pneumatík)

Ventil a vysielač výstražného systému tlaku pneumatík ja vybavený
špecifickým ID (identifikačným) kódom. Keď meníte ventil a vysielač
výstražného systému tlaku pneumatík, je nutné zaregistrovať ID kód.
Nechajte ID kódy zaregistrovať ktorýmkoľvek autorizovaným predaj-
com alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vy-
baveným odborníkom.

■Kedy vymeniť pneumatiky na vašom vozidle

Pneumatiky by mali byť vymenené, keď:

●Pneumatika je poškodená, napr. prerezaná, natrhnutá, prasknutá tak, že
je vidieť textília alebo s vydutím znamenajúcim vnútorné poškodenie.

●Pneumatika opakovane uchádza alebo nemôže byť riadne opravená
z dôvodu veľkosti alebo umiestnenia trhliny či iného poškodenia.

Ak si nie ste istí, kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo
servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

■Výmena pneumatík a kolies (vozidlá s výstražným systémom tlaku pneu-
matík)

Ak nie je ID kód ventilu a vysielača výstražného systému tlaku pneumatík
zaregistrovaný, výstražný systém tlaku pneumatík nebude fungovať správ-
ne. Po jazde trvajúcej cca 10 minút bude 1 minútu blikať výstražná kontrolka
tlaku pneumatík a potom sa rozsvieti, aby signalizovala poruchu systému.

■Životnosť pneumatík

Každá pneumatika staršia ako 6 rokov musí byť skontrolovaná technikom, aj
keď bola použitá zriedka alebo vôbec, alebo nie je jej poškodenie viditeľné.
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■Pravidelné kontroly tlaku hustenia pneumatík (vozidlá s výstražným
systémom tlaku pneumatík)

Výstražný systém tlaku pneumatík nenahradzuje pravidelné kontroly tlaku
hustenia pneumatík. Vždy kontrolujte tlak hustenia pneumatík ako súčasť
vašej pravidelnej dennej kontroly vozidla.

■ Inicializácia výstražného systému tlaku pneumatík (ak je vo výbave)

Inicializujte systém pri tlaku hustenia pneumatík nastavenom na predpísanú
hodnotu.

■Ak sa zníži hĺbka profilu behúňa zimných pneumatík na 4 mm alebo
menej

Zimné pneumatiky stratia účinnosť.

■Keď inicializácia výstražného systému tlaku pneumatík zlyhala (ak je
vo výbave)

Inicializácia môže byť dokončená počas niekoľkých minút. V nasledujúcich
prípadoch však nastavenie nebolo zaznamenané a systém nebude fungovať
správne. Ak opakované pokusy o zaznamenávanie tlaku hustenia pneuma-
tík nie sú úspešné, nechajte vozidlo skontrolovať ktorýmkoľvek autorizova-
ným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným
a vybaveným odborníkom.

●Keď ovládate spínač vynulovania výstražného systému tlaku pneumatík,
výstražná kontrolka tlaku pneumatík 3krát neblikne. 

●Potom, ako idete určitú dobu od dokončenia inicializácie, výstražná kon-
trolka sa rozsvieti potom, ako 1 minútu bliká.
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■Certifikácia výstražného systému tlaku pneumatík

Najnovšie "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) (Prehlásenie o zhode)
je dostupné na nasledujúcej adrese:

http://www.globaldenso.com/en/products/oem/index.html
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Najnovšie "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC) (Prehlásenie o zhode)
je dostupné na adrese:

Adresa DoC: http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
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Vozidlá predávané v Srbsku
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VÝSTRAHA

■Keď kontrolujete alebo meníte pneumatiky

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili nehodám.
Ich nedodržanie môže spôsobiť poškodenie súčastí pohonu, rovnako ako
nebezpečné chovanie vozidla počas jazdy, a to môže viesť k nehodám so
smrteľnými alebo vážnymi zraneniami.

●Nekombinujte pneumatiky rôznych výrobcov, modelov alebo vzorov behúňa.
Nekombinujte tiež pneumatiky so znateľne rozdielnym opotrebovaním be-
húňa.

●Nepoužívajte iné rozmery pneumatík, než aké odporúča Toyota.

●Nekombinujte pneumatiky s rozdielnou konštrukciou (radiálne, diagonálne
alebo semiradiálne pneumatiky).

●Nekombinujte letné, celoročné a zimné pneumatiky.

●Nepoužívajte pneumatiky, ktoré boli použité na inom vozidle.
Nepoužívajte pneumatiky, ak neviete, ako boli v minulosti používané.

■Keď inicializujete výstražný systém tlaku pneumatík (ak je vo výbave)

Neovládajte spínač vynulovania výstražného systému tlaku pneumatík pred-
tým, ako najskôr nastavíte tlak hustenia pneumatík na predpísanú úroveň.
Inak sa výstražná kontrolka tlaku pneumatík nemusí rozsvietiť, keď je tlak
hustenia pneumatík nízky, alebo sa môže rozsvietiť, keď je tlak hustenia
pneumatík normálny.
443
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UPOZORNENIE

■Oprava alebo výmena pneumatík, kolies, ventilov výstražného systému
tlaku pneumatík a čiapočiek ventilov (vozidlá s výstražným systémom
tlaku pneumatík)

●Keď demontujete alebo montujete kolesá, pneumatiky alebo ventily a vy-
sielače výstražného systému tlaku pneumatík, kontaktujte ktoréhokoľvek
autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifiko-
vaného a vybaveného odborníka, pretože ventily a vysielače výstražného
systému tlaku pneumatík môžu byť pri chybnom zaobchádzaní poškodené.

●Uistite sa, že ste nasadili čiapočky ventilov pneumatík. Ak nie sú čiapočky
ventilov pneumatík nasadené, do ventilov výstražného systému tlaku pneu-
matík môže vniknúť voda a ventily výstražného systému tlaku pneumatík
nemusia fungovať.

●Keď meníte čiapočky ventilov, nepoužívajte iné čiapočky ventilov, ako tie
špecifikované. Čiapočka sa môže zaseknúť.

■Aby ste zabránili poškodeniu ventilov a vysielačov výstražného systé-
mu tlaku pneumatík (vozidlá s výstražným systémom tlaku pneumatík)

Keď je pneumatika opravená pomocou tesniacich tekutín, ventil a vysielač
výstražného systému tlaku pneumatík nemusí fungovať správne. Ak je pou-
žitá tesniaca tekutina, čo najskôr kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného
predajcu alebo servis Toyota, alebo inú kvalifikovanú opravovňu. Po použití
tekutého tesniaceho prípravku sa uistite, že ste vymenili ventil a vysielač
výstražného systému tlaku pneumatík, keď opravujete alebo meníte pneu-
matiku. (S. 432)

■Jazda po nerovných cestách

Buďte obzvlášť pozorní, keď idete po cestách so zlým povrchom alebo vý-
moľmi.
Tieto podmienky môžu spôsobiť stratu tlaku hustenia pneumatík, a tým sa
zníži tlmiaca schopnosť pneumatík. Navyše, jazda po nerovných cestách
môže spôsobiť poškodenie samotných pneumatík, rovnako ako kolies a ka-
rosérie vozidla.

■Ak počas jazdy klesne tlak hustenia pneumatík

Nepokračujte v jazde, pretože vaše pneumatiky a/alebo kolesá sa môžu po-
ničiť.
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Tlak hustenia pneumatík

■Účinky nesprávneho tlaku hustenia pneumatík

Jazda s nesprávnym tlakom hustenia pneumatík môže mať za následok na-
sledujúce:

●Zvýšenie spotreby paliva

●Zníženie jazdného komfortu a zhoršenie ovládania

●Znížená životnosť pneumatík z dôvodu opotrebovania

●Zníženie bezpečnosti

●Poškodenie systému pohonu

Ak vyžaduje pneumatika časté dohusťovanie, nechajte ju skontrolovať u kto-
réhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného
riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

■Pokyny pre kontrolu tlaku hustenia pneumatík

Keď kontrolujete tlak hustenia pneumatík, dodržujte nasledujúce:

●Kontrolujte iba vtedy, keď sú pneumatiky studené.
Ak bolo vozidlo zaparkované najmenej 3 hodiny a neušli ste viac ako
1,5 km, potom nameriate presnú hodnotu tlaku hustenia studených pneu-
matík.

●Vždy používajte merač tlaku pneumatík.
Posúdenie, či je pneumatika správne nahustená, iba podľa vzhľadu je
ťažké.

●Je normálne, že je tlak hustenia pneumatík po jazde vyšší, pretože sa
pneumatika zahrieva. Neznižujte tlak hustenia pneumatík po jazde.

●Hmotnosť cestujúcich a batožín by mala byť rozložená tak, aby bolo vo-
zidlo vyvážené.

Uistite sa, že používate správny tlak nahustenia pneumatík. Tlak

hustenia pneumatík by mal byť kontrolovaný najmenej jeden krát do

mesiaca. Toyota však odporúča, aby bol tlak hustenia pneumatík

kontrolovaný jeden krát za dva týždne. (S. 595)
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■Správne nahustenie je rozhodujúce pre zachovanie výkonu pneumatík

Udržujte pneumatiky riadne nahustené.
Ak nie sú pneumatiky riadne nahustené, môže dôjsť k nasledujúcim javom,
a to môže viesť k nehode s následkom smrti alebo vážneho zranenia:

●Nadmerné opotrebovanie

●Nerovnomerné opotrebovanie

●Zlé ovládanie

●Možnosť úniku vzduchu z prehriatych pneumatík

●Únik vzduchu medzi pneumatikou a kolesom

●Deformácia kolesa a/alebo poškodenie pneumatiky

●Väčšia možnosť poškodenia pneumatiky počas jazdy (z dôvodu prekážok
na ceste, napojovacích profilov, ostrých hrán na ceste atď.)

UPOZORNENIE

■Keď kontrolujete a nastavujete tlak hustenia pneumatík

Uistite sa, že ste vrátili späť čiapočky ventilov pneumatík.
Ak nie je nasadená čiapočka ventilu, do ventilu sa môžu dostať nečistoty
alebo vlhkosť a spôsobiť únik vzduchu, a to vedie ku zníženiu tlaku hustenia
pneumatiky.
46
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Kolesá

Ak je koleso ohnuté, prasknuté alebo silno skorodované, malo by

byť vymenené.

Inak sa pneumatika môže s kolesa vyzuť, alebo spôsobiť stratu ovlá-

dateľnosti vozidla.

■ Voľba kolesa

Keď meníte kolesá, venujte pozornosť tomu, či je použité koleso
rovnakej nosnosti, priemeru, šírky ráfika a zálisu* ako u demon-
tovaných kolies.
Výmenu kolies je možné vykonať u ktoréhokoľvek autorizované-
ho predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifi-
kovaného a vybaveného odborníka.

*: Bežne označované ako "offset".

Toyota neodporúča používať:

● Kolesá iných rozmerov alebo typov

● Použité kolesá

● Ohnuté kolesá, ktoré boli narovnávané

■ Pokyny pre liate kolesá (ak sú vo výbave)

● Používajte iba matice kolies a kľúče Toyota, ktoré sú určené
pre vaše liate kolesá.

● Keď striedate, opravujete alebo meníte pneumatiky, po prejde-
ní 1 600 km skontrolujte, či sú matice kolies stále dotiahnuté.

● Dajte pozor, aby ste nepoškodili liate kolesá, keď používate
snehové reťaze.

● Keď vyvažujete kolesá, používajte iba originálne vyvažovacie
závažie Toyota alebo ekvivalentné a plastové alebo gumové
kladivo.
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■Keď odstraňujete ozdobný kryt kolesa (vozidlá s háčikom na demontáž
puklíc)

■Keď meníte kolesá (vozidlá s výstražným systémom tlaku pneumatík)

Kolesá vášho vozidla sú vybavené ventilmi a vysielačmi výstražného systé-
mu tlaku pneumatík (okrem rezervného kolesa), ktoré umožňujú výstražné-
mu systému tlaku pneumatík poskytovať včasné varovanie v prípade poklesu
tlaku hustenia pneumatík. Kedykoľvek sú menené kolesá, musia byť namon-
tované ventily a vysielače výstražného systému tlaku pneumatík. (S. 432)

VÝSTRAHA

■Keď meníte kolesá

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste znížili nebezpečenstvo usmrtenia ale-
bo vážneho zranenia.

●Nepoužívajte kolesá, ktoré majú iné rozmery, ako sú odporúčané v Príruč-
ke pre užívateľa, pretože to môže spôsobiť stratu ovládateľnosti vozidla.

●Nikdy nepoužívajte dušu na netesnom kolese, ktoré je určené pre bezdu-
šovú pneumatiku.

Odstráňte ozdobný kryt kolesa použitím
háčika na demontáž puklíc.
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■Keď nasadzujete matice kolies

●Nikdy nepoužívajte na skrutky alebo matice kolies olej alebo mazací tuk.
Olej a mazací tuk môže spôsobiť, že matice budú príliš utiahnuté, a to
môže viesť k poškodeniu skrutky alebo disku kolesa. Navyše, olej alebo
mazací tuk môže spôsobiť uvoľnenie matíc a vypadnutie kolesa, a tým by
došlo k nehode s následkami smrteľného alebo vážneho zranenia. Od-
stráňte zo skrutiek alebo matíc kolies olej alebo mazací tuk.

UPOZORNENIE

■Výmena ventilov a vysielačov výstražného systému tlaku pneumatík
(vozidlá s výstražným systémom tlaku pneumatík)

●Pretože oprava alebo výmena pneumatík môže ovplyvniť ventily a vysiela-
če výstražného systému tlaku pneumatík, vždy zverte tieto činnosti ktoré-
mukoľvek autorizovanému predajcovi alebo servisu Toyota, alebo inému
riadne kvalifikovanému a vybavenému odborníkovi, alebo inému kvalifiko-
vanému servisu. Okrem toho vždy kupujte ventily a vysielače výstražného
systému tlaku pneumatík u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo
v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného od-
borníka.

●Uistite sa, že na vašom vozidle používate iba originálne kolesá Toyota. 
Ventily a vysielače výstražného systému tlaku pneumatík nemusia správ-
ne fungovať s neoriginálnymi kolesami.

●Uistite sa, že nasadzujete matice kolies
kužeľovým koncom smerom dovnútra.
Nasadenie matíc kužeľovým koncom
smerom von môže spôsobiť, že koleso
praskne, prípadne dôjde k vypadnutiu
kolesa počas jazdy, a to by mohlo viesť
k nehode s následkami smrteľného ale-
bo vážneho zranenia.

Kužeľovitá
časť
449
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Filter klimatizácie

Filter klimatizácie sa musí pravidelne vymieňať, aby bola zaistená

účinnosť klimatizácie.

■ Postup pri vybratí

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: 
Otočte spínač motora do polohy "LOCK".
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: 
Vypnite spínač "ENGINE START STOP".

Otvorte odkladaciu schránku.
Vysuňte tlmič.

Stlačte odkladaciu schránku
na obidvoch stranách, aby ste
odpojili závesy.

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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Vyberte kryt filtra.

Vozidlá s ľavostranným riadením

Vozidlá s pravostranným riadením

■ Postup pri výmene

Vyberte filter klimatizácie a vy-
meňte ho za nový.

Značka"UP" na filtri by mala
smerovať smerom hore.

KROK 4
451
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■Kontrola intervalu

Kontrolujte a vymieňajte filter klimatizácie podľa plánu údržby. V prašných
oblastiach alebo v oblastiach so silnou intenzitou dopravy môže byť výmena
vykonávaná skôr. (Informácie o pláne údržby si prečítajte v "Servisnej knižke
Toyota" alebo "Záručnej knižke Toyota".)

■Ak sa prúdenie vzduchu z výstupov výrazne zníži

Filter môže byť zanesený. Skontrolujte filter a ak je to nutné, vymeňte ho.

UPOZORNENIE

■Keď používate systém klimatizácie

Vždy sa uistite, že je inštalovaný filter.
Používanie systému klimatizácie bez filtra môže systém poškodiť.
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Batéria kľúča

Ak je batéria vybitá, vymeňte ju za novú.

■ Budete potrebovať nasledujúce pomôcky:

● Plochý skrutkovač (Aby ste zabránili poškodeniu kľúča, prekry-
te špičku skrutkovača handričkou.)

● Malý krížový skrutkovač

● Lítiová batéria
Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia: CR2016
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia: CR1632

■ Výmena batérie (vozidlá bez systému bezkľúčového nastu-
povania a štartovania)

Zdvihnite kryt.

Vložte skrutkovač do štrbiny
a zatlačte dolu.

Odstráňte kryt.

Vložte skrutkovač do spodnej
časti kľúča a zatlačte dolu.

KROK 1

KROK 2
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Vyberte vybitú batériu.

Vložte novú batériu "+" pólom
smerom hore.

■ Výmena batérie (vozidlá so systémom bezkľúčového nastu-
povania a štartovania)

Vytiahnite mechanický kľúč von.

Odstráňte kryt.

KROK 3

STS43AKE21

KROK 1

KROK 2
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■Keď je batéria kľúča vybitá

Môžu sa objaviť nasledujúce príznaky.

●Systém bezkľúčového nastupovania a štartovania (ak je vo výbave) a bez-
drôtové diaľkové ovládanie nebudú riadne fungovať.

●Účinný dosah sa zníži.

■Použite nasledujúce typy lítiovej batérie

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania: CR2016

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania: CR1632

●Batérie môžete zakúpiť u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo
v servise Toyota, alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného od-
borníka, v klenotníctvach alebo foto obchodoch.

●Nahraďte batériu iba rovnakým alebo ekvivalentným typom odporúča-
ným ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, ale-
bo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

●Použitú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Vyberte vybitú batériu.

Vložte novú batériu "+" pólom
smerom hore.

KROK 3
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■Vybratá batéria a iné súčasti

Tieto súčasti sú malé a ak sú prehltnuté deťmi, môžu spôsobiť udusenie.
Chráňte pred deťmi. Ich nedodržanie by mohlo viesť ku smrteľnému alebo
k vážnemu zraneniu.

■Certifikácia pre batériu kľúča

AK JE BATÉRIA NAHRADENÁ NESPRÁVNYM TYPOM, HROZÍ NEBEZ-
PEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA PO-
KYNOV.

UPOZORNENIE

■Pre normálnu činnosť po výmene batérie

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili nehodám.

●Vždy pracujte so suchými rukami.
Vlhkosť môže spôsobiť koróziu batérie.

●Nedotýkajte sa ani nehýbte s inými súčasťami vo vnútri diaľkového ovlá-
dania.

●Neohýbajte kontakty batérie.
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Kontrola a výmena poistiek

Ak niektorá z elektrických súčastí nefunguje, môže mať prepálenú

poistku. Ak sa to stane, skontrolujte a vymeňte poistku, ak je to po-

trebné.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: 
Otočte spínač motora do polohy "LOCK".
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: 
Vypnite spínač "ENGINE START STOP".

Poistky sú umiestnené na nasledujúcich miestach. Keď
chcete kontrolovať poistky, postupujte podľa dole uvede-
ných pokynov.

■ Motorový priestor

Zatlačte úchyt dovnútra a veko
zdvihnite.

■ Pod prístrojovým panelom na strane vodiča 
(vozidlá s ľavostranným riadením)

Typ A
 

Odstráňte veko.

KROK 1

KROK 2
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Typ B
 

1. Odstráňte vrchný prístrojo-
vý panel.

2. Odstráňte spodný prístrojo-
vý panel.

■ Pod prístrojovým panelom na strane spolujazdca 
(vozidlá s pravostranným riadením)

Typ A

Odstráňte kryt.
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Odstráňte veko.

Typ B

1. Otvorte odkladaciu schrán-
ku. Vysuňte tlmič.

2. Nadzdvihnite odkladaciu
schránku, aby ste odpojili
závesy na spodnej strane
a vyberte ju.

Ak má systém poruchu, potom podrobnosti o tom, ktorú po-
istku skontrolovať, nájdete v "Rozmiestnenie poistiek a prú-
dové hodnoty" (S. 462).

KROK 3
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Vyberte poistku vyťahovákom.

Skontrolujte, či nie je poistka prepálená.

Typ A

Normálna poistka

Prepálená poistka

Nahraďte ju poistkou príslušnej
prúdovej hodnoty. Prúdovú
hodnotu nájdete na veku poist-
kovej skrinky.

KROK 4

KROK 5
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Typ B

Normálna poistka

Prepálená poistka

Kontaktujte ktoréhokoľvek au-
torizovaného predajcu alebo
servis Toyota, alebo iného riad-
ne kvalifikovaného a vybave-
ného odborníka.

Typ C

Normálna poistka

Prepálená poistka

Kontaktujte ktoréhokoľvek au-
torizovaného predajcu alebo
servis Toyota, alebo iného riad-
ne kvalifikovaného a vybave-
ného odborníka.
461
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Rozmiestnenie poistiek a prúdové hodnoty

■ Motorový priestor

Poistka Prúd Obvod

1 TO IP J/B*1 120 A

ECU-IG NO.2, HTR-IG, WIPER, 
RR WIPER, WASHER, ECU-IG 
NO.1, ECU-IG NO.3, SEAT HTR, 
AM1*3, DOOR, STOP, FR DOOR, 
POWER, RR DOOR, RL DOOR, 
OBD, ACC-B, RR FOG, FR FOG, 
DEF, TAIL, SUNROOF, DRL

2 H-LP CLN 30 A Ostrekovače svetlometov

3 RDI FAN 40 A Elektrický(é) ventilátor(y) chladenia

4 CDS FAN*1 30 A Elektrický(é) ventilátor(y) chladenia

5 ABS NO.1 50 A
Protiblokovací brzdový systém 
VSC+

6 HTR*2 50 A Systém klimatizácie
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7 ALT*2 120 A

Systém dobíjania, RDI FAN, CDS 
FAN, H-LP CLN, ABS NO.1, ABS 
NO.2, HTR, PWR OUTLET, HTR 
SUB NO.1, HTR SUB NO.2, HTR 
SUB NO.3, ECU-IG NO.2, HTR-IG, 
WIPER, RR WIPER, WASHER, 
ECU-IG NO.1, ECU-IG NO.3, 
SEAT HTR, AM1*3, DOOR, STOP, 
FR DOOR, POWER, RR DOOR, 
RL DOOR, OBD, ACC-B, RR FOG, 
FR FOG, DEF, TAIL, SUNROOF, 
DRL

8
EPS*2 80 A Elektrický posilňovač riadenia

GLOW*1 80 A Systém žhavenia motora

9 EPS*1 80 A Elektrický posilňovač riadenia

10 P-SYSTEM*2 30 A Systém VALVEMATIC

11 FUEL HTR*1 50 A Ohrievač paliva

12

P/I*2 50 A
EFI MAIN*2, IGT/INJ*2, HORN, 
IG2

H-LP MAIN*1 50 A
H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH 
HI, H-LP RH HI

13

P/I*1 50 A HORN, IG2, ELEC FUEL PMP

H-LP MAIN*2 50 A
H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP 
LH HI, H-LP RH HI

14 BBC*1 40 A Systém Stop & Start

15 EFI MAIN*1 50 A EFI NO.1, EFI NO.2, EFI NO.4

Poistka Prúd Obvod
463
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16 SPARE 10 A Náhradná poistka

17 SPARE 30 A Náhradná poistka

18 SPARE 20 A Náhradná poistka

19 DOOR NO.2 25 A Hlavná riadiaca jednotka ECU

20
EFI MAIN 
NO.2*1 7,5 A

Systém viacbodového vstrekovania 
paliva/systém sekvenčného viac-
bodového vstrekovania paliva

21 ECU-B2 10 A
Systém bezkľúčového nastupova-
nia a štartovania, systém klimatizá-
cie, elektricky ovládané okná

22 D.C.C SHORT Bez obvodu

23 ECU-B 10 A

Prístroje a ukazovatele, hlavná ria-
diaca jednotka ECU, senzor riade-
nia, systém dvojitého zamykania, 
bezdrôtové diaľkové ovládanie, 
systém bezkľúčového nastupova-
nia a štartovania

24 RAD NO.1*2 20 A Audiosystém

25 DOME 10 A

Osvetlenie batožinového priestoru, 
kozmetické lampičky, osvetlenie 
predných dverí, osobné/vnútorné 
lampičky, osvetlenie priestoru pre 
nohy

26 AM2 NO.2 7,5 A Systém štartovania

27 TURN-HAZ 10 A Smerové svetlá, varovné svetlá

28 ETCS*2 10 A
Elektronický systém riadenia škrtia-
cej klapky

29 AM2 30 A Systém štartovania

30 STRG LOCK 20 A Systém zamykania volantu

31 IGT/INJ*2 15 A
Systém viacbodového vstrekovania 
paliva/systém sekvenčného viac-
bodového vstrekovania paliva

Poistka Prúd Obvod
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32
EFI MAIN*2 20 A

Systém viacbodového vstrekovania 
paliva/systém sekvenčného viac-
bodového vstrekovania paliva, EFI 
NO.1, EFI NO.2

FUEL PUMP*1 30 A Palivové čerpadlo

33 HORN 15 A Klaksón

34 IG2 15 A IGN, METER

35 HTR SUB NO.1
50 A*1

Systém klimatizácie
30 A*2

36 HTR*1 50 A Systém klimatizácie

37 HTR SUB NO.2 30 A Systém klimatizácie

38 HTR SUB NO.3 30 A Systém klimatizácie

39 PWR OUTLET 15 A Napájacia zásuvka

40 ABS NO.2 30 A
Protiblokovací brzdový systém 
VSC+

41 STV HTR*1 25 A Prídavné kúrenie

42 EFI NO.4*1 20 A
Systém viacbodového vstrekovania 
paliva/systém sekvenčného viac-
bodového vstrekovania paliva

43 IG2 NO.2*2 7,5 A Systém štartovania

44 EFI NO.2

15 A*1

Systém viacbodového vstrekovania 
paliva/systém sekvenčného viac-
bodového vstrekovania paliva, sys-
tém Stop & Start

10 A*2
Systém viacbodového vstrekovania 
paliva/systém sekvenčného viac-
bodového vstrekovania paliva

Poistka Prúd Obvod
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*1: Vozidlá s naftovým motorom
*2: Vozidlá s benzínovým motorom
*3: Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania
*4: Vozidlá s halogénovými svetlometmi
*5: Vozidlá s výbojkovými svetlometmi

45 EFI NO.1

7,5 A*1
Systém viacbodového vstrekovania 
paliva/systém sekvenčného viac-
bodového vstrekovania paliva

10 A*2
Systém viacbodového vstrekovania 
paliva/systém sekvenčného viac-
bodového vstrekovania paliva

46 H-LP RH HI 10 A
Pravý svetlomet (diaľkový)*4, sole-
noid pravého svetlometu*5

47 H-LP RH HI 10 A
Ľavý svetlomet (diaľkový)*4, sole-
noid ľavého svetlometu*5

48 H-LP RH LO

10 A*4 Pravý svetlomet (tlmený)

15 A*5 Pravý výbojkový svetlomet (tlmený 
a diaľkový)

49 H-LP RH LO

10 A*4 Ľavý svetlomet (tlmený)

15 A*5 Ľavý výbojkový svetlomet (tlmený 
a diaľkový)

50 RDI EFI*1 5 A Elektrický(é) ventilátor(y) chladenia

51 CDS EFI*1 5 A Elektrický(é) ventilátor(y) chladenia

Poistka Prúd Obvod
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■ Pod prístrojovým panelom (typ A)

Poistka Prúd Obvod

1 TAIL 10 A

Predné obrysové svetlá, koncové 
svetlá, osvetlenie evidenčného čísla, 
zadné hmlové svetlo, predné hmlové 
svetlá, manuálny ovládač sklonu 
svetlometov, osvetlenie prístrojovej 
dosky, osvetlenie odkladacej schrán-
ky, osvetlenie spínačov, ECU parko-
vacieho asistenta

2 ECU-IG NO.3 10 A

Clona panoramatickej strechy, sa-
mostmievacie vnútorné spätné zr-
kadlo, systém bezkľúčového 
nastupovania a štartovania, audio-
systém, systém Stop & Start*2

3 FR DOOR 20 A
Elektricky ovládané okná (strana 
spolujazdca vpredu)

4 RL DOOR 20 A
Elektricky ovládané okná (zadné 
ľavé)

5 RR DOOR 20 A
Elektricky ovládané okná (zadné 
pravé)

6 CIG 15 A Napájacie zásuvky

7 ACC 7,5 A

Systém zámku radenia, audiosys-
tém, hlavná riadiaca jednotka ECU, 
napájacia zásuvka, vonkajšie zadné 
zrkadlá, systém Stop & Start*2

8 MIR HTR 10 A
Odhmlievanie vonkajších spätných 
zrkadiel
467
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9 RR FOG 7,5 A Zadné hmlové svetlo

10 IGN 7,5 A

Systém zámku volantu, systém SRS 
airbagov, systém viacbodového 
vstrekovania paliva/systém sekvenč-
ného viacbodového vstrekovania pa-
liva, systém štartovania

11 METER 7,5 A
Prístroje a ukazovatele, systém Stop 
& Start*2

12 SEAT HTR 15 A Vyhrievanie sedadiel

13 HTR-IG 10 A
Systém klimatizácie, prídavné kúre-
nie

14 WIPER 25 A
Stierače čelného skla, stierače čel-
ného skla so senzorom dažďa

15 RR WIPER 15 A Stierač zadného okna

16 WASHER 15 A
Ostrekovače čelného skla, ostreko-
vač zadného okna

17 ECU-IG NO.1 10 A

Hlavná riadiaca jednotka ECU*3, 
elektrický(é) ventilátor(y) chladenia, 
systém zámku radenia, protiblokova-
cí brzdový systém, senzor stáčavos-
ti, VSC+, ostrekovače svetlometov, 
spínač SEQUENTIAL, systém auto-
matického nastavenia sklonu svetlo-
metov, elektrický posilňovač 
riadenia, výstražný systém tlaku 
pneumatík

18 ECU-IG NO.2 10 A

Cúvacie svetlo, systém dobíjania*3, 
varovné svetlá, odhmlievanie zadné-
ho okna, indikátor "PASSENGER 
AIRBAG", systém klimatizácie, indi-
kátor parkovacieho asistenta, spínač 
parkovacieho asistenta

Poistka Prúd Obvod
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*1: Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania 
*2: Vozidlá s naftovým motorom
*3: Vozidlá s benzínovým motorom

19 OBD 7,5 A Palubný diagnostický systém

20 STOP 10 A

Brzdové svetlá, tretie brzdové svet-
lo, protiblokovací brzdový systém, 
VSC+, systém zámku radenia, sys-
tém štartovania

21 SUNROOF 20 A Clona panoramatickej strechy

22 DOOR 25 A
Systém centrálneho zamykania 
dverí

23 ACC-B 25 A CIG, ACC

24 DRL 7,5 A Svetlá pre denné svietenie

25 FR FOG 7,5 A Predné hmlové svetlá

26 AM1*1 7,5 A Systém štartovania

Poistka Prúd Obvod
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■ Pod prístrojovým panelom (typ B)

Poistka Prúd Obvod

1 WIPER NO.2 7,5 A Systém dobíjania

2 POWER 30 A
Elektricky ovládané okná (strana 
vodiča)

3 DEF 30 A
Odhmlievanie zadného okna, MIR 
HTR

■Po výmene poistky

●Ak svetlo nesvieti ani po výmene poistky, bude zrejme nutné vymeniť žia-
rovku. (S. 472)

●Ak sa vymenená poistka znova prepáli, nechajte vozidlo skontrolovať
ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo
iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

■Ak sú obvody preťažené

Poistky sú navrhnuté tak, aby sa prepálili pred tým, ako dôjde k poškodeniu
celého zväzku káblov.

■Keď vymieňate žiarovky

Toyota odporúča, aby ste používali originálne výrobky Toyota určené pre
toto vozidlo. Pretože určité žiarovky sú pripojené k obvodom navrhnutým pre
predchádzanie preťaženiu, neoriginálne diely alebo diely, ktoré nie sú navrh-
nuté pre toto vozidlo, môžu byť nepoužiteľné.
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■Aby ste zabránili poruchám systémov a požiaru vozidla

Dodržujte nasledujúce pokyny.
Ich nedodržanie môže spôsobiť poškodenie vozidla, požiar alebo zranenie.

●Nikdy nepoužívajte poistku s vyššou prúdovou hodnotou, ako predpísa-
nou, alebo iný predmet namiesto poistky.

●Vždy používajte originálnu poistku Toyota alebo ekvivalentnú.
Nikdy nenahradzujte poistku drôtikom, ani ako provizórnu opravu.

●Neupravujte poistky ani poistkovú skrinku.

UPOZORNENIE

■Pred výmenou poistiek

Nechajte čo najskôr príčinu elektrického preťaženia zistiť a opraviť u ktoré-
hokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného
riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.
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Žiarovky

Nasledujúce žiarovky môžete vymeniť sami. Úroveň obtiažnosti vý-

meny sa líši podľa žiaroviek. Ak vám pripadá výmena vadnej žiarov-

ky ťažko vykonateľná, kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného

predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného

a vybaveného odborníka.

Pre informácie o výmene ďalších žiaroviek kontaktujte ktoréhokoľ-

vek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne

kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

■ Príprava na výmenu žiarovky

Zistite wattový výkon žiarovky, ktorá má byť vymenená. 
(S. 598)

■ Odstráňte kryt motorového priestoru

S. 416

■ Umiestnenie žiaroviek vpredu

*1: Halogénové svetlomety bez systému svetiel pre denné svietenie
*2: Halogénové svetlomety so systémom svetiel pre denné svietenie

Diaľkový svetlomet
(halogénové svetlomety)

Tlmený svetlomet
(halogénové svetlomety)

Predné 

smerové

svetlo

Predné hmlové svetlo

Predné obrysové svetlo*1

Predné obrysové svetlo/
svetlo pre denné svietenie*2
72
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■ Umiestnenie žiaroviek vzadu

*1: Vozidlá s ľavostranným riadením
*2: Vozidlá s pravostranným riadením

Koncové svetlo

Zadné hmlové svetlo*2

Osvetlenie evidenčného čísla

Zadné smerové 
svetlo

Cúvacie svetlo*1

Zadné hmlové svetlo*1

Cúvacie svetlo*2
473
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Výmena žiaroviek

■ Predtým ako vymeníte nasledujúce žiarovky:

● Svetlomet (halogénové svetlomety)

● Predné obrysové svetlo (halogénové svetlomety bez systému
svetiel pre denné svietenie)

● Predné obrysové svetlo/svetlo pre denné svietenie (halogénové
svetlomety so systémom svetiel pre denné svietenie)

● Predné smerové svetlo

Odstránenie krytu motorového priestoru. (S. 416)

Odstránenie potrubia čističa vzduchu a/alebo nalievacieho
hrdla kvapaliny ostrekovačov.

Ľavá strana

Odstráňte hornú časť potrubia
čističa vzduchu.

Vyberte upevňovaciu príchytku.

Vyberte hornú časť potrubia
čističa vzduchu, aby ste mali
ľahší prístup k žiarovkám.

Po výmene žiaroviek nezabudnite
pevne nasadiť hornú časť potru-
bia čističa vzduchu a zaistiť ho
príchytkou.

KROK 1

KROK 2
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Pravá strana

Posuňte nalievacie hrdlo nádrž-
ky ostrekovačov.

Vyberte upevňovaciu príchytku.

Posuňte nalievacie hrdlo ná-
držky ostrekovačov.

Po výmene žiaroviek nezabudnite
pevne nainštalovať nalievacie
hrdlo kvapaliny ostrekovačov a za-
istiť ho príchytkou.

■ Tlmený svetlomet (halogénové svetlomety)

Otočte kryt do otvorenej polohy
a vyberte ho.

Otvorená poloha

KROK 1
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VERSO
Otočte pätku žiarovky doľava.

Pri zatiahnutí uvoľňovacej poist-
ky odpojte konektor.

Vymeňte žiarovku a nasaďte pät-
ku žiarovky.

Natočte 3 jazýčky na žiarovke
proti otvorom a zasuňte ju.

Otočte a zaistite pätku žiarovky.

Zakývajte jemne pätkou žiarovky,
aby ste skontrolovali, či nie je
uvoľnená, zapnite tlmené svetlo-
mety a pohľadom overte, že cez
otvor neuniká žiadne svetlo.

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5
76
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Nasaďte a otočte kryt do zatvo-
renej polohy.

Zatvorená poloha

Po výmene žiarovky vráťte potrubie čističa vzduchu a/alebo
nalievacie hrdlo kvapaliny ostrekovačov vykonaním .
(S. 485)

■ Diaľkový svetlomet (halogénové svetlomety)

Otočte kryt do otvorenej polohy
a vyberte ho.

Otvorená poloha

KROK 6

KROK 7

KROK 1

KROK 1
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VERSO
Otočte pätku žiarovky doľava.

Pri zatiahnutí uvoľňovacej poist-
ky odpojte konektor.

Vymeňte žiarovku a nasaďte pät-
ku žiarovky.

Natočte 3 jazýčky na žiarovke
proti otvorom a zasuňte ju.

Otočte a zaistite pätku žiarovky.

Zakývajte jemne pätkou žiarovky,
aby ste skontrolovali, či nie je
uvoľnená, zapnite diaľkové svet-
lomety a pohľadom overte, že cez
otvor neuniká žiadne svetlo.

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5
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Nasaďte a otočte kryt do zatvo-
renej polohy.

Zatvorená poloha

Po výmene žiarovky vráťte potrubie čističa vzduchu a/alebo
nalievacie hrdlo kvapaliny ostrekovačov vykonaním .
(S. 485)

■ Predné hmlové svetlo

Odstráňte skrutku a príchytku
krytu blatníka a potom čiastočne
odstráňte kryt blatníka.

KROK 6

KROK 7

KROK 1

KROK 1
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VERSO
Pri stlačení uvoľňovacej poistky
odpojte konektor.

Otočte pätku žiarovky doľava.

Vymeňte žiarovku a nasaďte pät-
ku žiarovky.

Natočte 3 jazýčky na žiarovke
proti otvorom a zasuňte ju.

Otočte a zaistite pätku žiarovky.

Zakývajte jemne pätkou žiarovky,
aby ste skontrolovali, či nie je
uvoľnená, zapnite predné hmlo-
vé svetlá a pohľadom overte, že
cez otvor neuniká žiadne svetlo.

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5
80
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Keď nasadzujete vložku blatníku, vykonajte montáž podľa
 v opačnom poradí.

■ Predné obrysové svetlo (halogénové svetlomety bez systému
svetiel pre denné svietenie), predné obrysové svetlo/svetlo
pre denné svietenie (halogénové svetlomety so systémom
svetiel pre denné svietenie)

Otočte pätku žiarovky doľava.

Vyberte žiarovku.

KROK 6

KROK 1

KROK 1

KROK 2
481
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■ Predné smerové svetlo

Otočte pätku žiarovky doľava.

Vyberte žiarovku.

KROK 1

KROK 2
82
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■ Cúvacie svetlo/zadné hmlové svetlo, koncové svetlá a zadné
smerové svetlo

Otvorte zadné dvere a vyberte
kryt.

Uvoľnite 2 západky a vyberte
zadnú kombinovanú päticu sve-
tiel.

Vyberte žiarovku.

Koncové svetlo

Zadné smerové svetlo

Cúvacie svetlo a zadné hmlo-
vé svetlo

KROK 1

KROK 2

KROK 3
483
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■ Osvetlenie evidenčného čísla

Odstráňte kryt.

Vložte príslušne veľký skrutko-
vač do otvoru krytu a vypáčte kryt
podľa obrázku.

Aby ste zabránili poškodeniu vo-
zidla, obaľte skrutkovač páskou.

Vyberte žiarovku.

■ Iné ako hore uvedené svetlá

Ak je niektoré z dole uvedených svetiel vadné, nechajte ho vymeniť
u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota,
alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

● Svetlomety (výbojkové svetlomety)

● Predné obrysové svetlá/svetlá pre denné svietenie (výbojkové 
svetlomety)

● Bočné smerové svetlá

● Tretie brzdové svetlo

● Brzdové svetlá

KROK 1

KROK 2
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■Keď vymeníte nasledujúce žiarovky:

●Svetlomet (halogénové svetlomety)

●Predné obrysové svetlo (halogénové svetlomety bez systému svetiel pre
denné svietenie)

●Predné obrysové svetlo/svetlo pre denné svietenie (halogénové svetlo-
mety so systémom svetiel pre denné svietenie)

●Predné smerové svetlo

Vrátenie potrubia čističa vzduchu a/alebo nalievacieho hrdla kvapa-
liny ostrekovačov.

Ľavá strana

Pravá strana

Vrátenie krytu motorového priestoru. (S. 416)

KROK 1

Po výmene žiaroviek nezabudnite zaistiť
hornú časť potrubia čističa vzduchu prí-
chytkou.

Po výmene žiaroviek nezabudnite zaistiť
plniace hrdlo kvapaliny ostrekovačov prí-
chytkou.

KROK 2
485
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■Zahmlenie vo vnútri svetiel

Dočasné zahmlenie (orosenie) vo vnútri svetlometov neznamená poruchu. 
Pre ďalšie informácie v nasledujúcich situáciách kontaktujte ktoréhokoľvek
autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikova-
ného a vybaveného odborníka: 

●Vo vnútri svetiel sa tvoria veľké kvapky vody.

●Vo vnútri svetlometu sa hromadí voda.

■Výbojkové svetlomety (ak sú vo výbave)

Ak je napätie výbojkových žiaroviek nedostatočné, žiarovky sa nemusia roz-
svietiť, alebo môžu dočasne zhasnúť. Keď je obnovené napájanie, výbojko-
vé žiarovky sa rozsvietia.

■Žiarovky v LED svetlách

Predné obrysové svetlá/svetlá pre denné svietenie (vozidlá s výbojkovými
svetlometmi), brzdové svetlá a tretie brzdové svetlo sa skladajú z množstva
LED diód. Ak sa niektorá z LED diód prepáli, zavezte vozidlo ku ktorémukoľ-
vek autorizovanému predajcovi alebo do servisu Toyota, alebo k inému riad-
ne kvalifikovanému a vybavenému odborníkovi, aby svetlo vymenil.

Ak nesvietia dve alebo viac LED diód v brzdovom svetle, vaše vozidlo nemu-
sí vyhovovať miestnym predpisom (EHK).

■Keď vymieňate žiarovky

S. 470
86

_WE_OM64574SK



4-3. Údržba svojpomocou

4

Ú
držba a sta

rostlivosť

VERSO
VÝSTRAHA

■Výmena žiaroviek

●Vypnite svetlá. Nepokúšajte sa meniť žiarovky ihneď po vypnutí svetiel.
Žiarovky sú veľmi horúce a môžu spôsobiť popálenie.

●Nedotýkajte sa sklenenej časti žiaroviek holou rukou.
Ak je nevyhnutné držať sklenenú časť, použite čistú, suchú handričku, aby
ste na žiarovku nenaniesli vlhkosť a mastnotu.
Ak je žiarovka poškrabaná alebo vám spadne, môže sa prepáliť alebo
prasknúť.

●Žiarovky a ostatné upevňovacie súčasti nasadzujte starostlivo. Inak to
môže spôsobiť poškodenie teplom, požiar alebo zatečenie vody do svetlo-
metu. To môže svetlomety poškodiť alebo spôsobiť zahmlenie svetiel.

●Vozidlá s výbojkovými svetlometmi:
Keď sú zapnuté svetlomety, a krátku
dobu po tom, ako boli vypnuté, budú
kovové súčasti na zadnej časti jednotky
svetlometu extrémne horúce. Aby ste
zabránili popáleniu, nedotýkajte sa
týchto kovových súčastí, kým si nebu-
dete istí, že vychladli.

Kovové 
súčasti
487
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VÝSTRAHA

■Výbojkové svetlomety (ak sú vo výbave)

●Pred výmenou výbojkových svetlometov (vrátane žiaroviek) kontaktujte
ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného
riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

●Nedotýkajte sa vysokonapäťovej zásuvky výbojkového svetlometu, keď sú
zapnuté svetlomety.
Môže dôjsť k výboju extrémne vysokého napätia až 30 000 V, a to môže
spôsobiť vážne zranenia alebo smrť elektrickým šokom.

●Nepokúšajte sa opravovať alebo rozoberať žiarovky, konektory, elektrické
obvody alebo súčasti.
To by mohlo mať za následok smrteľné alebo vážne zranenie z dôvodu
elektrického šoku.

■Aby ste zabránili poškodeniu alebo požiaru

Uistite sa, že sú žiarovky správne usadené a zaistené.
88
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Varovné svetlá

■Varovné svetlá

Ak sú varovné svetlá používané dlhú dobu, keď nie je v činnosti motor, aku-
mulátor sa môže vybiť.

Varovné svetlá sa používajú na varovanie ostatných vodičov, keď

musí byť vozidlo zastavené na vozovke z dôvodu poruchy, atď.

Stlačte spínač.

Všetky smerové svetlá budú
blikať.
Pre ich vypnutie stlačte spínač
znova.
90
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Keď musí byť vaše vozidlo odtiahnuté

Situácie, kedy je nutné pred ťahaním kontaktovať predajcu

Nasledujúce môže signalizovať problém s vašou prevodovkou. Pred
ťahaním kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo
servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného od-
borníka alebo komerčnú odťahovú službu.

● Motor beží, ale vozidlo sa nepohybuje.

● Vozidlo vydáva neobvyklý zvuk.

Ťahanie pomocou vozidla so závesom

Neodťahujte vozidlo pomocou
vozidla so závesom, aby ste za-
bránili poškodeniu karosérie.

Ak je ťahanie vozidla nevyhnutné, odporúčame použiť služby ktoré-

hokoľvek autorizovaného predajcu alebo servisu Toyota, alebo iné-

ho riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka, ako je odborná

odťahová služba, používajúca vozidlá so zdvihom kolies alebo s plo-

šinou.

Pre ťahanie používajte bezpečný reťazový systém a dodržujte platné

miestne predpisy.
491
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Ťahanie pomocou vozidla so zdvihom kolies

Spredu

Uvoľnite parkovaciu brzdu.

Zozadu

Použite ťažný podvozok pod pred-
né kolesá.
92
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Použitie vozidla s plošinou

Ak je vaše vozidlo prepravované
na vozidle s plošinou, potom by
malo byť uchytené v miestach
zobrazených na obrázku.

Ak používate reťaze alebo laná
pre uchytenie vozidla, potom
uhly označené čierno musia byť
45.

Nedoťahujte príliš upevnenie, aby
ste vozidlo nepoškodili.

Núdzové ťahanie

Ak nie je v prípade núdze k dispozícii odťahové vozidlo, môže byť
vaše vozidlo dočasne ťahané pomocou ťažného lana alebo reťaze,
uchyteného/nej k núdzovému ťažnému oku. Ťahanie týmto spôso-
bom môže byť vykonané iba na pevných vozovkách, na vzdialenosť
do 80 km pri nízkych rýchlostiach.
Vodič musí byť vo vozidle, aby ho mohol šoférovať a ovládať brzdy.
Kolesá, hnacie ústrojenstvo, nápravy, riadenie a brzdy vozidla musia
byť v dobrom technickom stave.

Predok
493
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Postup pri núdzovom ťahaní

Vytiahnite ťažné oko. (S. 522, 539)

Odstráňte kryt ťažného oka po-
mocou plochého skrutkovača. 

Aby ste ochránili karosériu, dajte
medzi skrutkovač a karosériu han-
dričku, viď obrázok.

Vložte ťažné oko do otvoru a na-
skrutkujte ho čiastočne rukou.

Dotiahnite ťažné oko bezpečne
pomocou kľúča na matice kolies
alebo pevnou kovovou tyčou.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
94
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Bezpečne pripevnite lano alebo reťaz k ťažnému oku.
Dbajte na to, aby ste nepoškodili karosériu vozidla.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia: Nastúpte do ťahaného vozidla a naštartujte motor.

Ak motor neštartuje, otočte spínač motora do polohy "ON".

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartova-
nia: Nastúpte do ťahaného vozidla a naštartujte motor.

Ak motor neštartuje, zapnite spínač "ENGINE START STOP" do re-
žimu ZAPAĽOVANIE ZAPNUTÉ.

Presuňte radiacu páku do N a uvoľnite parkovaciu brzdu.
Vozidlá s Multidrive: Keď nie je možné presunúť radiacu páku.
S. 559)

■Pri ťahaní

Ak nebeží motor, nefunguje posilňovač bŕzd ani riadenia, takže riadenie
a brzdenie bude oveľa ťažšie ako obvykle.

■Kľúč na matice kolies

Kľúč na matice kolies je umiestnený v batožinovom priestore. 
(S. 522, 539)

KROK 5

KROK 6

KROK 7
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Dodržujte nasledujúce pokyny. 
Ich nedodržanie môže viesť ku smrteľnému alebo k vážnemu zraneniu.

■Keď ťaháte vozidlo

■Pri ťahaní

●Keď ťaháte vozidlo použitím lán alebo reťazí, vyvarujte sa prudkých
rozjazdov, atď., ktoré vyvíjajú nadmernú záťaž na ťažné oká, laná alebo
reťaze. Ťažné oká, laná alebo reťaze sa môžu poškodiť, úlomky môžu za-
siahnuť osoby a spôsobiť vážne poškodenie.

●Neotáčajte spínač motora do polohy "LOCK" (vozidlá bez systému bezkľú-
čového nastupovania a štartovania) alebo nevypínajte spínač "ENGINE
START STOP" (vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štar-
tovania). 
Je možné, že volant bude zamknutý a nebude možné ho ovládať.

■ Inštalácia ťažného oka na vozidlo

Uistite sa, že je ťažné oko nainštalované bezpečne.
Ak nie je bezpečne upevnené, ťažné oko sa môže počas ťahania uvoľniť.

Prepravujte vozidlo so zdvihnutými pred-
nými kolesami alebo so všetkými štyrmi
kolesami zdvihnutými mimo vozovku. Ak
je vozidlo ťahané s prednými kolesami
dotýkajúcimi sa vozovky, pohon a prísluš-
né súčasti sa môžu poškodiť.
96
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UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu vozidla pri ťahaní použitím vozidla so
zdvihom kolies

Keď zdvíhate vozidlo, zaistite dostatočnú vzdialenosť od zeme na druhom
konci zdvíhaného vozidla pre ťahanie. Bez odpovedajúcej medzery by
mohlo dôjsť pri ťahaní k poškodeniu vozidla.

■Aby ste zabránili poškodeniu vozidla pri ťahaní použitím vozidla so zá-
vesom

Neodťahujte vozidlo pomocou vozidla so závesom, spredu ani zozadu.
497
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Keď máte podozrenie na poruchu

Keď zistíte ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, vaše vozidlo

pravdepodobne potrebuje nastaviť alebo opraviť. Čo najskôr kontak-

tujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota,

alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

■ Viditeľné príznaky

● Úniky kvapalín spod vozidla
(Odkvapkávanie vody z klimatizácie je po jej použití normálne.)

● Spľasknuto vypadajúce pneumatiky alebo nerovnomerné opot-
rebovanie behúňa

● Výstražná kontrolka vysokej teploty chladiacej kvapaliny mo-
tora bliká alebo sa rozsvieti

● Indikátor nízkej teploty chladiacej kvapaliny motora sa roz-
svieti alebo nesvieti súvisle

■ Počuteľné príznaky

● Zmena zvuku výfuku

● Nadmerné pískanie pneumatík pri zatáčaní

● Zvláštne zvuky súvisiace s pružením

● Zvonivý zvuk alebo iné zvuky súvisiace s motorom

■ Prevádzkové príznaky

● Vynechávanie, zadrhávanie alebo nepravidelný chod motora

● Znateľná strata výkonu

● Vozidlo pri brzdení ťahá silno k jednej strane

● Pri jazde na rovnej vozovke vozidlo ťahá silno ku strane

● Znížená účinnosť bŕzd; príliš mäkký brzdový pedál; pedál je
možné zošliapnuť až k podlahe
98
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5-1. Základné informácie
Systém uzatvorenia palivového čerpadla 
(benzínový motor)

Aby ste mohli po aktivácii systému opäť naštartovať motor, postupujte
nasledovne.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania:
Otočte spínač motora do polohy "ACC" alebo "LOCK".
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania:
Prepnite spínač "ENGINE START STOP" do režimu PRÍSLU-
ŠENSTVO alebo ho vypnite.

Znova naštartujte motor.

UPOZORNENIE

■Pred naštartovaním motora

Skontrolujte povrch pod vozidlom.
Ak zistíte únik paliva na zem, potom došlo k poškodeniu palivového systému
a je potreba ho opraviť. V tom prípade motor znova neštartujte.

Systém uzatvorenia palivového čerpadla zastaví dodávanie paliva do

motora, aby minimalizoval riziko úniku paliva, ak sa pri nehode za-

staví motor alebo sa nafúkne airbag.

KROK 1

KROK 2
499
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5-2. Postupy v prípade núdze
Keď sa rozsvieti výstražná kontrolka alebo zaznie výstražný bzučiak...

Ihneď zastavte vozidlo. Pokračovanie v jazde s vozidlom môže
byť nebezpečné.

Nasledujúce varovanie signalizuje možný problém v brzdovom systé-
me. Ihneď vozidlo zastavte na bezpečnom mieste a kontaktujte ktoré-
hokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného
riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

*: Výstražný bzučiak zabrzdenej parkovacej brzdy: (S. 512)

Ihneď zastavte vozidlo.

Nasledujúce varovania signalizujú možnosť poškodenia vozidla, kto-
ré môže viesť k nehode. Ihneď vozidlo zastavte na bezpečnom mies-
te a kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis
Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

Výstražná 
kontrolka

Výstražná kontrolka/Podrobnosti

Výstražná kontrolka brzdového systému (výstražný bzu-
čiak)*
• Nízka hladina brzdovej kvapaliny
• Porucha v brzdovom systéme

Táto kontrolka sa tiež rozsvieti, keď nie je uvoľnená parko-
vacia brzda. Ak zhasne kontrolka potom, ako je parkovacia 
brzda uvoľnená, systém funguje normálne.

Výstražná 
kontrolka

Výstražná kontrolka/Podrobnosti

Výstražná kontrolka systému dobíjania
Signalizuje poruchu v systéme dobíjania vozidla.

(Červená výstraž-
ná kontrolka bliká 
alebo sa rozsvieti)

Výstražná kontrolka vysokej teploty chladiacej kvapaliny 
motora

Signalizuje, že sa motor prehrieva.
Ako rastie teplota, blikanie sa mení na stále svietenie. 
(S. 569)

Ak sa niektorá z výstražných kontroliek rozsvieti alebo bliká, pokoj-

ne vykonajte nasledujúce činnosti. Ak sa kontrolka rozsvieti alebo

bliká, ale potom zhasne, neznamená to nutne poruchu systému.
00
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Nechajte vozidlo ihneď skontrolovať.

Chybné vyšetrenie príčiny nasledujúcich varovaní môže viesť k ne-
správnej činnosti systému a môže tak dôjsť k nehode. Nechajte vo-
zidlo ihneď skontrolovať ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom
alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybave-
ným odborníkom.

Výstražná 
kontrolka

Výstražná kontrolka/Podrobnosti

Indikátor poruchy
Signalizuje poruchu v:
• Systéme riadenia emisií;
• Elektronickom systéme riadenia motora;
• Elektronickom systéme riadenia škrtiacej klapky;
• Elektronickom systéme riadenia Multidrive. (ak je vo výbave)

Výstražná kontrolka SRS
Signalizuje poruchu v:
• Systéme SRS airbagov;
• Systéme predpínačov bezpečnostných pásov.

Výstražná kontrolka ABS
Signalizuje poruchu v:
• ABS;
• Systéme brzdového asistenta.

Výstražná kontrolka systému elektrického posilňovača 
riadenia (výstražný bzučiak)

Signalizuje poruchu v systéme EPS.

(Bliká)

Výstražná kontrolka tempomatu (ak je vo výbave)
Signalizuje poruchu v systéme tempomatu.

(Bliká)

Indikátor zrušenia systému Stop & Start (ak je vo výbave)
Signalizuje poruchu v systéme Stop & Start.

(Svieti)

Indikátor preklzu
Signalizuje poruchu v:
• Systéme VSC+; alebo
• Systéme TRC.
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Výstražná kontrolka systému automatického nastavenia 
sklonu svetlometov (ak je vo výbave)

Signalizuje poruchu v systéme automatického nastavenia 
sklonu svetlometov.

■Ak sa počas jazdy rozsvieti indikátor poruchy

U niektorých modelov sa indikátor poruchy rozsvieti, ak sa palivová nádrž
úplne vyprázdni. Ak je palivová nádrž prázdna, ihneď vozidlo natankujte. Po
niekoľkých kilometroch jazdy indikátor poruchy zhasne.

Ak indikátor poruchy nezhasne, kontaktujte čo najskôr ktoréhokoľvek autori-
zovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného
a vybaveného odborníka.

■Výstražná kontrolka systému elektrického posilňovača riadenia (vý-
stražný bzučiak)

Keď je nabitie akumulátora nedostatočné alebo dočasne poklesne napätie,
výstražná kontrolka systému elektrického posilňovača riadenia sa môže roz-
svietiť a môže zaznieť bzučiak.

VÝSTRAHA

■Keď sa rozsvieti výstražná kontrolka systému elektrického posilňova-
ča riadenia

Ovládanie volantu sa môže stať extrémne ťažké.
Ak je ovládanie volantu ťažšie ako obvykle, držte volant pevne a ovládajte
ho použitím väčšej sily ako normálne.

Výstražná 
kontrolka

Výstražná kontrolka/Podrobnosti
02
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Vykonajte nápravné opatrenia.

Po vykonaní určených krokov k náprave problému skontrolujte, či
zhasla výstražná kontrolka.

Výstražná 
kontrolka

Výstražná kontrolka/
Podrobnosti

Nápravné opatrenie

Výstražná kontrolka nízkej 
hladiny paliva

Benzínový motor:
Ukazuje, že množstvo zo-
stávajúceho paliva je 9,0 lit-
ra alebo menej.
Naftový motor:
Ukazuje, že množstvo zo-
stávajúceho paliva je 8,3 lit-
ra alebo menej.

Natankujte vozidlo.

Hlavná výstražná kontrolka 
Zaznie bzučiak a výstražná 
kontrolka sa rozsvieti alebo 
bliká, aby signalizovala, že 
hlavný výstražný systém 
zistil poruchu.

Vykonajte príslušnú činnosť 
podľa hlásenia na multiinfor-
mačnom displeji.
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Výstražná kontrolka tlaku 
pneumatík (ak je vo výbave)

Keď sa kontrolka rozsvieti: 
Nízky tlak nahustenia pneu-
matík, napr.
• Prirodzené príčiny 

(S. 506)
• Defekt pneumatiky 

(S. 522, 539)

Nastavte tlak hustenia pneu-
matík na predpísanú úroveň.

Kontrolka zhasne po niekoľ-
kých minútach. V prípade, 
že kontrolka nezhasne, aj 
keď je nastavený tlak huste-
nia pneumatík, nechajte 
systém skontrolovať kto-
rýmkoľvek autorizovaným 
predajcom alebo servisom 
Toyota, alebo iným riadne 
kvalifikovaným a vybave-
ným odborníkom.

Keď sa kontrolka rozsvieti po-
tom, ako bliká 1 minútu: Po-
rucha vo výstražnom 
systéme tlaku pneumatík 
(S. 507)

Nechajte systém skontrolo-
vať ktorýmkoľvek autorizova-
ným predajcom alebo 
servisom Toyota, alebo iným 
riadne kvalifikovaným a vyba-
veným odborníkom.

(Na prístrojovej 
doske)

Kontrolka bezpečnostného 
pásu vodiča a spolujazdca 
vpredu (výstražný bzučiak)*1

Upozorňuje vodiča a spolu-
jazdca vpredu, aby si zapli 
bezpečnostné pásy.

Pripútajte sa bezpečnostnými 
pásmi.

(Na strednom 
paneli)

(Na strednom 
paneli)

Kontrolka bezpečnostného 
pásu spolujazdca vzadu 
(výstražný bzučiak)*2

Upozorňuje spolujazdca 
vzadu, aby sa pripútal 
svojim bezpečnostným 
pásom.

Zapnite bezpečnostný pás.

Výstražná 
kontrolka

Výstražná kontrolka/
Podrobnosti

Nápravné opatrenie

*4

*3
04
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*1: Bzučiak bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca vpredu:

Bzučiak bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca vpredu znie, aby upo-
zornil vodiča a/alebo spolujazdca vpredu, že nie sú pripútaní svojím bezpeč-
nostným pásom. Keď vozidlo dosiahne rýchlosť aspoň 20 km/h, bzučiak
znie 30 sekúnd. Potom, ak nie sú bezpečnostné pásy stále zapnuté, bzu-
čiak bude znieť iným tónom ďalších 90 sekúnd.

*2: Kontrolky bezpečnostného pásu spolujazdca vzadu:

Bzučiak bezpečnostných pásov spolujazdca vzadu znie, aby upozornil spo-
lujazdca vzadu, že nie je pripútaný svojim bezpečnostným pásom. Keď vo-
zidlo dosiahne rýchlosť aspoň 20 km/h, bzučiak znie 30 sekúnd. Potom, ak
nie je bezpečnostný pás stále zapnutý, bzučiak bude znieť iným tónom ďal-
ších 90 sekúnd.

*3: 5miestne modely

*4: 7miestne modely

■Senzor detekcie spolujazdca vpredu a bzučiak bezpečnostného pásu
spolujazdca

●Ak je na sedadlo spolujazdca vpredu položená batožina, senzor detekcie
spolujazdca vpredu spôsobí, že výstražná kontrolka bude blikať, aj keď
na sedadle nikto nesedí.

●Ak je na sedadle položený vankúš, senzor nemusí detekovať cestujúce-
ho a výstražná kontrolka nemusí správne fungovať.

■Keď sa rozsvieti výstražná kontrolka tlaku pneumatík (vozidlá s vý-
stražným systémom tlaku pneumatík)

Skontrolujte vzhľad pneumatiky, aby ste zistili, či pneumatika nemá defekt.

Ak má pneumatika defekt: S. 522, 539

Ak pneumatika nemá defekt:
Potom, ako teplota pneumatík dostatočne klesne, vykonajte nasledujúci postup.

●Skontrolujte tlak hustenia pneumatík a nastavte ho na predpísanú úroveň.

●Ak výstražná kontrolka nezhasne ani po niekoľkých minútach, skontrolujte,
či je tlak hustenia pneumatík na predpísanej úrovni a vykonajte inicializá-
ciu.

Výstražná kontrolka sa môže znova rozsvietiť, ak sú hore uvedené činnosti
vykonané bez toho, že necháte najskôr dostatočne klesnúť teplotu pneuma-
tík.
505
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■Výstražná kontrolka tlaku pneumatík sa môže rozsvietiť z prirodzených
príčin (vozidlá s výstražným systémom tlaku pneumatík)

Výstražná kontrolka tlaku pneumatík sa môže rozsvietiť z prirodzených prí-
čin, ako sú prirodzený únik vzduchu alebo zmena tlaku hustenia pneumatík
vplyvom teploty. V tom prípade sa nastavením tlaku hustenia pneumatík vý-
stražná kontrolka vypne (po niekoľkých minútach).

■Keď je koleso nahradené rezervným kolesom (vozidlá s výstražným
systémom tlaku pneumatík)

Rezervné koleso nie je vybavené ventilom a vysielačom výstražného systé-
mu tlaku pneumatík. Ak dôjde k defektu, výstražná kontrolka tlaku pneuma-
tík nezhasne, aj keď bolo koleso s defektom nahradené rezervným kolesom.
Vymeňte rezervné koleso za koleso s opravenou pneumatikou a nastavte
správny tlak hustenia pneumatiky. Výstražná kontrolka tlaku pneumatík
zhasne po niekoľkých minútach.

■Keď výstražný systém tlaku pneumatík nefunguje (vozidlá s výstraž-
ným systémom tlaku pneumatík)

Výstražný systém tlaku pneumatík bude zrušený za nasledujúcich okolností:

(Keď sa podmienky vrátia do normálu, systém bude fungovať správne.)

●Keď sú použité pneumatiky, ktoré nie sú vybavené ventilmi a vysielačmi
výstražného systému tlaku pneumatík

●Keď nie sú zaregistrované ID kódy ventilov a vysielačov výstražného sys-
tému tlaku pneumatík v počítači výstražného systému tlaku pneumatík

●Ak je tlak hustenia pneumatiky pod 380 kPa (3,9 kgf/cm2 alebo bar, 55 psi)
alebo vyšší

Výstražný systém tlaku pneumatík môže byť zrušený za nasledujúcich okol-
ností:

(Keď sa podmienky vrátia do normálu, systém bude fungovať správne.)

●Keď sú v blízkosti prístroje alebo zariadenia používajúce podobné rádio-
vé frekvencie

●Keď je vo vozidle nastavené rádio na podobnú frekvenciu

●Ak je nainštalované tónovanie okien, ktoré ovplyvňuje signály rádiových
vĺn

●Ak je na vozidle množstvo snehu alebo ľadu, obzvlášť v priestore kolies
alebo podbehov
06
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●Keď sú použité neoriginálne kolesá (Aj keď používate kolesá Toyota, vý-
stražný systém tlaku pneumatík nemusí s niektorými typmi pneumatík
fungovať správne.)

●Keď sú použité snehové reťaze

■Ak sa výstražná kontrolka tlaku pneumatík opakovane rozsvecuje po-
tom, ako 1 minútu bliká (vozidlá s výstražným systémom tlaku pneu-
matík)

Ak sa výstražná kontrolka tlaku pneumatík opakovane rozsvecuje potom,
ako 1 minútu bliká, keď je spínač motora (vozidlá bez systému bezkľúčové-
ho nastupovania a štartovania) alebo spínač "ENGINE START STOP" (vo-
zidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania) zapnutý,
nechajte ju skontrolovať ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo ser-
visom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

VÝSTRAHA

■Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka tlaku pneumatík (vozidlá s výstraž-
ným systémom tlaku pneumatík)

Dodržujte nasledujúce pokyny. Ich nedodržanie môže zapríčiniť stratu kon-
troly nad vozidlom a môže to spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenie.

●Zastavte vozidlo čo najskôr na bezpečnom mieste. Ihneď nastavte tlak
hustenia pneumatík.

●Ak sa výstražná kontrolka tlaku pneumatík rozsvieti aj po nastavení tlaku
hustenia pneumatík, je pravdepodobné, že máte defekt pneumatiky. Skon-
trolujte pneumatiky. Ak má pneumatika defekt, vymeňte ju za rezervnú
pneumatiku a defektnú pneumatiku nechajte opraviť najbližším autorizo-
vaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikova-
ným a vybaveným odborníkom.

●Vyhnite sa prudkému manévrovaniu a brzdeniu. Ak sa pneumatiky vozidla
poškodia, mohli by ste stratiť kontrolu nad volantom alebo nad brzdami.

■Ak dôjde k defektu alebo náhlemu úniku vzduchu (vozidlá s výstraž-
ným systémom tlaku pneumatík)

Výstražný systém tlaku pneumatík sa nemusí hneď aktivovať.
507
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UPOZORNENIE

■Aby ste zaistili správnu činnosť výstražného systému tlaku pneumatík
(vozidlá s výstražným systémom tlaku pneumatík)

Neinštalujte pneumatiky s rozdielnou špecifikáciou alebo rôznych značiek,
pretože výstražný systém tlaku pneumatík nemusí fungovať správne.
08
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5-2. Postupy v prípade núdze

Keď sa zobrazí výstražné hlásenie

Ihneď zastavte vozidlo.

Nasledujúce varovania signalizujú možnosť poškodenia vozidla, kto-
ré môže viesť k nehode. Ihneď vozidlo zastavte na bezpečnom mies-
te a kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis
Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

Výstražné hlásenie Podrobnosti

Signalizuje abnormálny tlak motorového oleja.
Znie tiež bzučiak.
Výstražná kontrolka sa môže zapnúť, ak je tlak mo-
torového oleja príliš nízky.

Multiinformačný displej zobrazuje výstrahy o poruchách systémov,

nesprávne vykonaných činnostiach alebo zobrazuje hlásenia, ktoré

signalizujú nutnosť údržby. Keď sa zobrazí hlásenie, vykonajte ná-

pravné opatrenie odpovedajúce tomuto hláseniu.

Hlavná výstražná kontrolka

Hlavná výstražná kontrolka sa
rozsvieti alebo bliká, keď je na
multiinformačnom displeji zo-
brazené nejaké hlásenie.

Multiinformačný displej

Ak sa ktorékoľvek z výstražných hlásení znova zobrazí po vykonaní
nápravného opatrenia, kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného
predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného
a vybaveného odborníka.
509
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Nechajte vozidlo ihneď skontrolovať.

Chybné vyšetrenie príčiny nasledujúcich varovaní môže viesť k ne-
správnej činnosti systému a môže tak dôjsť k nehode. Nechajte vo-
zidlo ihneď skontrolovať ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom
alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybave-
ným odborníkom.

Výstražné hlásenie Podrobnosti

              *

 (Oranžový 
indikátor 
bliká)

Signalizuje poruchu v systéme zámku volantu.
Znie tiež bzučiak.

         

Signalizuje poruchu v systéme tempomatu. (ak je 
vo výbave)

Stlačte raz tlačidlo "ON-OFF", aby ste systém vypli 
a potom stlačte tlačidlo znova, aby ste systém opäť 
zapli.

 

Signalizuje poruchu v systéme obmedzovača 
rýchlosti. (ak je vo výbave)

Znie tiež bzučiak.
10
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*: Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

              *

(Zelený 
indikátor 
bliká)

Signalizuje poruchu v systéme spojky.
Znie tiež bzučiak.

Výstražné hlásenie Podrobnosti
511
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Vykonajte nápravné opatrenia.

Znie bzučiak a na multiinformačnom displeji sa zobrazí výstražné hlá-
senie. Po vykonaní určených krokov k náprave problému skontroluj-
te, či zhasla výstražná kontrolka.

Výstražné hlásenie Podrobnosti Nápravné opatrenie

 

Signalizuje, že jedny 
alebo viaceré z boč-
ných dverí nie sú úpl-
ne zatvorené.

Systém tiež signalizuje, 
ktoré dvere nie sú úplne 
zatvorené.
Znie bzučiak, aby sig-
nalizoval, že jedny ale-
bo viacero dverí nie sú 
úplne zatvorené (pri do-
siahnutí rýchlosti vo-
zidla 5 km/h).

Uistite sa, že sú všetky 
bočné dvere zatvorené.

 

Signalizuje, že zadné 
dvere nie sú úplne za-
tvorené.

Znie bzučiak, aby sig-
nalizoval, že jedny ale-
bo viacero dverí nie sú 
úplne zatvorené (pri do-
siahnutí rýchlosti vo-
zidla 5 km/h).

Zatvorte zadné dvere.
12
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
(Bliká)

Signalizuje, že je stále 
zabrzdená parkovacia 
brzda. 

Znie bzučiak, aby sig-
nalizoval, že parkovacia 
brzda je stále zabrzde-
ná (pri dosiahnutí rých-
losti vozidla vyššej ako 
5 km/h).

Uvoľnite parkovaciu 
brzdu.

              *1

Signalizuje, že teplota 
kvapaliny Multidrive je 
príliš vysoká

Znie tiež bzučiak.

Zastavte vozidlo na bez-
pečnom mieste a presuň-
te radiacu páku do "P".
Ak kontrolka nezhasne, 
kontaktujte čo najskôr 
ktoréhokoľvek autorizo-
vaného predajcu alebo 
servis Toyota, alebo iné-
ho riadne kvalifikovaného 
a vybaveného odborníka.

(Bliká)

Signalizuje, že bol po-
nechaný zapnutý spí-
nač svetlometov (pri 
vybratom kľúči a otvo-
rení dverí vodiča)

Znie tiež bzučiak.

Vypnite spínač svetlome-
tov.

Výstražné hlásenie Podrobnosti Nápravné opatrenie
513
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5-2. Postupy v prípade núdze

VERSO
              *2

Signalizuje, že má byť 
podľa plánu vymenený 
motorový olej. (Indiká-
tor nebude správne 
fungovať, ak nebude 
údaj o údržbe oleja vy-
nulovaný.)

Skontrolujte hladinu mo-
torového oleja a ak je to 
nutné, doplňte olej. 
Ak je nutná výmena, ne-
chajte vymeniť motorový 
olej ktorýmkoľvek autori-
zovaným predajcom ale-
bo servisom Toyota, 
alebo iným riadne kvalifi-
kovaným a vybaveným 
odborníkom. Po výmene 
motorového oleja by mal 
byť systém výmeny oleja 
vynulovaný.

              *2

 

Signalizuje, že mal byť 
podľa plánu vymenený 
motorový olej. (Po vy-
konaní výmeny oleja 
a vynulovaní údajov 
o údržbe oleja.)

Skontrolujte a nechajte 
vymeniť motorový olej 
a olejový filter u ktorého-
koľvek autorizovaného 
predajcu alebo v servise 
Toyota, alebo u iného 
riadne kvalifikovaného 
a vybaveného odborníka. 
Po výmene motorového 
oleja by mal byť systém 
výmeny oleja vynulovaný.

Výstražné hlásenie Podrobnosti Nápravné opatrenie
14
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
*1: Vozidlá s Multidrive

*2: Iba naftový motor

              *2

• Signalizuje, že DPF 
katalyzátor je nutné 
vyčistiť z dôvodu opa-
kovaných krátkych 
jázd a/alebo pomalej 
jazdy.

• Signalizuje, že hodno-
ta nahromadených 
častíc v DPF katalyzá-
tore dosiahla určenú 
úroveň.

Pre vyčistenie DPF kata-
lyzátora choďte s vozid-
lom rýchlosťou 65 km/h 
alebo vyššou po dobu 20 
až 30 minút ako len to je 
možné, až výstražné hlá-
senie zhasne.

Nevypínajte motor ako 
len to je možné, až vý-
stražné hlásenie zhasne.

Ak nie je možné ísť 
s vozidlom rýchlosťou 
65 km/h alebo vyššou, 
alebo výstražná kontrol-
ka systému DPF nezhas-
ne ani potom, ako idete 
dlhšie ako 30 minút, ne-
chajte vozidlo skontrolo-
vať ktorýmkoľvek 
autorizovaným predaj-
com alebo servisom 
Toyota, alebo iným riad-
ne kvalifikovaným a vy-
baveným odborníkom.

Výstražné hlásenie Podrobnosti Nápravné opatrenie
515
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5-2. Postupy v prípade núdze

VERSO
Vykonajte nápravné opatrenia. 
(vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania)

Po vykonaní určených krokov k náprave problému skontrolujte, či
zhasla výstražná kontrolka.

Vnú-
torný

bzučiak

Vonkajší
bzučiak

Výstražné hlásenie Podrobnosti
Nápravné 
opatrenie

1krát 

(Bliká)

Signalizuje, že 
bol vykonaný po-
kus o naštartova-
nie motora bez 
prítomnosti elek-
tronického kľúča, 
alebo elektronic-
ký kľúč nefunguje 
normálne

Overte polohu 
elektronického 
kľúča.

1krát 3krát

(Bliká)

Signalizuje, že 
boli otvorené ale-
bo zatvorené iné 
dvere ako dvere 
vodiča, ak je spí-
nač "ENGINE 
START STOP" 
v ktoromkoľvek 
inom režime ako 
VYPNUTÉ, 
a elektronický 
kľúč je mimo ob-
lasť detekcie.

Overte polohu 
elektronického 
kľúča.
16
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
1krát 3krát

       *1

(Bliká)

Signalizuje, že 
boli otvorené ale-
bo zatvorené 
dvere vodiča, ak 
je radiaca páka 
v "P", spínač 
"ENGINE START 
STOP" v ktorom-
koľvek inom 
režime ako VYP-
NUTÉ, a elektro-
nický kľúč je 
mimo oblasť de-
tekcie.

Vypnite spínač 
"ENGINE START 
STOP" alebo 
overte umiestne-
nie elektronické-
ho kľúča.


Nepre-
rušo-
vane

(Zobrazuje sa striedavo)

(Bliká)

Signalizuje, že 
všetky dvere boli 
zatvorené alebo 
zamknuté, spínač 
"ENGINE START 
STOP" v ktorej-
koľvek inej 
polohe než VYP-
NUTÉ a elektro-
nický kľúč je 
mimo oblasť de-
tekcie.

Vypnite spínač 
"ENGINE START 
STOP".
Potom zamknite 
dvere.

1krát 

(Bliká)

Signalizuje, že 
idete s vozidlom, 
keď je elektronic-
ký kľúč mimo ob-
lasť detekcie.

Overte polohu 
elektronického 
kľúča vo vnútri 
vozidla.

Vnú-
torný

bzučiak

Vonkajší
bzučiak

Výstražné hlásenie Podrobnosti
Nápravné 
opatrenie
517
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5-2. Postupy v prípade núdze

VERSO
Nepre-
rušo-
vane



       *1

(Bliká)

Signalizuje, že 
boli otvorené 
dvere vodiča 
s radiacou pákou 
mimo "P", so spí-
načom "ENGINE 
START STOP" 
v akomkoľvek 
inom režime ako 
VYPNUTÉ.

Presuňte radiacu 
páku do "P".

Nepre-
rušo-
vane

Nepre-
rušo-
vane

(Zobrazuje sa striedavo)

(Bliká)

Signalizuje, že 
boli otvorené ale-
bo zatvorené 
dvere vodiča 
s radiacou pákou 
mimo "P", so spí-
načom "ENGINE 
START STOP" 
v ktoromkoľvek 
režime okrem 
VYPNUTÉ 
a elektronickým 
kľúčom mimo ob-
lasť detekcie.

• Presuňte radia-
cu páku do "P".

• Overte polohu 
elektronického 
kľúča.

1krát

Nepre-
rušo-
vane

(Bliká)

Signalizuje, že 
boli zatvorené 
dvere a elektro-
nický kľúč bol ne-
chaný vo vozidle.

Vezmite elektro-
nický kľúč mimo 
vozidlo. Potom 
zamknite dvere.

Vnú-
torný

bzučiak

Vonkajší
bzučiak

Výstražné hlásenie Podrobnosti
Nápravné 
opatrenie
18
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
1krát 

              *1

(Bliká)

Signalizuje, že 
elektronický kľúč 
riadne nefunguje

Stlačte spínač 
"ENGINE START 
STOP" pri zo-
šliapnutí brzdo-
vého pedálu.

1krát 

              *2

(Bliká)

Signalizuje, že 
elektronický kľúč 
riadne nefunguje

Stlačte spínač 
"ENGINE START 
STOP" pri zo-
šliapnutí spojko-
vého pedálu.

1krát 

              *1

(Bliká)

Signalizuje, že 
radiaca páka je 
mimo "P" alebo 
"N" a spínač "EN-
GINE START 
STOP" bol vyp-
nutý.

Vypnite spínač 
"ENGINE START 
STOP" potom, 
ako presuniete 
radiacu páku do 
"P".

 

Signalizuje, že je 
v činnosti funkcia 
automatického 
vypnutia napája-
nia.

Naštartujte mo-
tor. Zľahka zvýšte 
otáčky motora 
a udržujte ich na 
tejto úrovni pri-
bližne 5 minút, 
aby sa dobil aku-
mulátor vášho 
vozidla.

Vnú-
torný

bzučiak

Vonkajší
bzučiak

Výstražné hlásenie Podrobnosti
Nápravné 
opatrenie
519
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5-2. Postupy v prípade núdze

VERSO
1krát 
Signalizuje, že 
batéria v kľúči je 
vybitá.

Vymeňte batériu.

1krát 

              *1

(Bliká)

Signalizuje, že 
boli otvorené ale-
bo zatvorené 
dvere a spínač 
"ENGINE START 
STOP" bol dva-
krát prepnutý do 
režimu PRÍSLU-
ŠENSTVO z reži-
mu VYPNUTÉ.

Stlačte spínač 
"ENGINE START 
STOP" pri zo-
šliapnutí brzdo-
vého pedálu.

1krát 

              *2

(Bliká)

Signalizuje, že 
boli otvorené ale-
bo zatvorené 
dvere a spínač 
"ENGINE START 
STOP" bol dva-
krát prepnutý do 
režimu PRÍSLU-
ŠENSTVO z reži-
mu VYPNUTÉ.

Stlačte spínač 
"ENGINE START 
STOP" pri zo-
šliapnutí spojko-
vého pedálu.

Vnú-
torný

bzučiak

Vonkajší
bzučiak

Výstražné hlásenie Podrobnosti
Nápravné 
opatrenie
20
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
*1: Vozidlá s Multidrive
*2: Vozidlá s manuálnou prevodovkou

1krát 
(Bliká)

(Zelený 
indikátor 
bliká)

Signalizuje, že 
zámok volantu 
nebol uvoľnený 
počas 3 sekúnd 
od stlačenia spí-
nača "ENGINE 
START STOP".

Pri zošliapnutí 
brzdového pedá-
la stlačte spínač 
"ENGINE START 
STOP" ešte raz, 
popritom otáčaj-
te volantom.

Vnú-
torný

bzučiak

Vonkajší
bzučiak

Výstražné hlásenie Podrobnosti
Nápravné 
opatrenie
521
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VERSO
5-2. Postupy v prípade núdze
Keď dôjde k defektu pneumatiky 
(vozidlá s rezervným kolesom)

Vaše vozidlo je vybavené rezervným kolesom. Koleso s defektom

môže byť nahradené rezervným kolesom.

■ Pred zdvíhaním vozidla

● Zastavte vozidlo na pevnom, rovnom povrchu.

● Zabrzdite parkovaciu brzdu.

● Presuňte radiacu páku do "P" (Multidrive) alebo "R" (manuál-
na prevodovka).

● Vypnite motor.

● Zapnite varovné svetlá. (S. 490)

■ Umiestnenie rezervného kolesa, zdviháku a náradia

Vozidlá bez sedadiel tretieho radu

Rezervné koleso

Kľuka 
zdviháku

Zdvihák

Kľúč na matice kolies

Ťažné oko
22
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
Vozidlá s tretím radom sedadiel

Rezervné koleso

 Kľuka zdviháku

Zdvihák

 

Kľúč na matice kolies

Ťažné oko
523
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5-2. Postupy v prípade núdze

VERSO
Vybratie zdviháku (vozidlá bez sedadiel tretieho radu)

Otvorte prednú podlahovú dosku.

Vyberte zdvihák.

KROK 1

KROK 2
24
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
Vybratie rezervného kolesa (vozidlá bez sedadiel tretieho radu)

Otvorte zadnú podlahovú dosku.

Vozidlá so štandardným rezervným kolesom

Vozidlá s kompaktným rezervným kolesom

Zaistite zadnú podlahovú dosku
použitím háčika na remeni.

Vyberte háčik remeňa

Zaistite háčik

KROK 1
525
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5-2. Postupy v prípade núdze

VERSO
Odstráňte kryt.

Povoľte stredový držiak, ktorý
zaisťuje rezervné koleso.

Vyberte rezervné koleso.

Vozidlá so štandardným rezervným kolesom

KROK 2

KROK 3

KROK 4
26

_WE_OM64574SK



5

5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
Vozidlá s kompaktným rezervným kolesom

Vybratie zdviháku a rezervného kolesa 
(vozidlá so sedadlami tretieho radu)

Uistite sa, sedadlo tretieho radu je v najviac vzpriamenej polohe.

Otvorte podlahovú dosku.

Dajte pozor, aby podlahová doska
nespadla neočakávane dopredu.

Vyberte zdvihák von.

Dotiahnuť

Povoliť

KROK 1

KROK 2

KROK 3
527
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5-2. Postupy v prípade núdze

VERSO
Odstráňte príručnú schránku.

Povoľte stredový držiak, ktorý za-
isťuje rezervné koleso.

Vyberte rezervné koleso.

Rezervné koleso nie je možné vy-
tiahnuť von, ak sú sedadlá tretie-
ho radu sklopené dolu.

KROK 4

KROK 5

KROK 6
28
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
Výmena kolesa s defektom

Zaklinujte kolesá.

U vozidiel s oceľovými kolesami
odstráňte ozdobný kryt kolesa
pomocou kľúča alebo háčiku na
demontáž puklíc. (S. 448)

Aby ste ochránili ozdobný kryt,
dajte medzi kľúč a ozdobný kryt
handričku, viď obrázok.

Mierne povoľte matice kolesa
(jedna otáčka).

KROK 1

Koleso s defektom Umiestnenie klinu

Predné
Ľavá strana Za pravým zadným kolesom

Pravá strana Za ľavým zadným kolesom

Zadné
Ľavá strana Pred predným pravým kolesom

Pravá strana Pred predným ľavým kolesom

KROK 2

KROK 3
529
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5-2. Postupy v prípade núdze

VERSO
Otáčajte časť zdviháku "A" ru-
kou, až sa drážka zdviháku do-
tkne zdvíhacieho miesta.

Zdvíhajte vozidlo, až sa koleso
mierne zdvihne nad zem.

Odstráňte všetky matice kolesa
a samotné koleso.

Keď koleso nechávate ležať na
zemi, položte ho vonkajšou stra-
nou hore, aby sa nepoškodil jeho
povrch.

KROK 4

KROK 5

KROK 6
30
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
Nasadenie rezervného kolesa

Odstráňte všetky nečistoty ale-
bo cudzie látky zo styčnej plochy
kolesa.

Ak sú na styčnej ploche kolesa
cudzie látky, matice kolies sa
môžu počas jazdy uvoľniť a kole-
so môže z vozidla odletieť.

Nasaďte koleso a voľne dotiahnite každú maticu kolesa rukou
na približne rovnakú hodnotu.

Nahradenie oceľového kolesa oceľovým kolesom (vrátane kom-
paktného rezervného kolesa)

Dotiahnite matice, až sa kužeľo-
vitá časť voľne dotkne steny dis-
ku kolesa.

Nahradenie liateho kolesa oceľovým kolesom (vrátane kompaktné-
ho rezervného kolesa)

Dotiahnite matice, až sa kužeľo-
vitá časť voľne dotkne steny dis-
ku kolesa.

KROK 1

KROK 2

 

 Kužeľovitá časť

Stena
disku 
kolesa

 Kužeľovitá časť

Stena
disku 
kolesa
531
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5-2. Postupy v prípade núdze

VERSO
Spustite vozidlo na zem.

Pevne dotiahnite každú maticu
kolesa dvakrát alebo trikrát v po-
radí podľa obrázku.

Uťahovací moment:
103 N·m

Vozidlá s oceľovými kolesami,
okrem vozidiel s výstražným sys-
témom tlaku pneumatík alebo
kompaktným rezervným kole-
som: Nasaďte naspäť ozdobný
kryt kolesa.

Nastavte výrez v ozdobnom kryte
kolesa na ventil, viď obrázok.

Uložte koleso s defektom, zdvihák a všetko náradie.

KROK 3

KROK 4

KROK 5

KROK 6
32
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
■Kompaktné rezervné koleso (ak je vo výbave)

●Kompaktné rezervné koleso je označené štítkom "TEMPORARY USE
ONLY" (iba pre dočasné použitie) na boku pneumatiky.
Kompaktné rezervné koleso používajte dočasne a iba v prípade núdze.

●Nezabudnite kontrolovať tlak hustenia v pneumatike kompaktného re-
zervného kolesa. (S. 595)

■Po dokončení výmeny kolesa (vozidlá s výstražným systémom tlaku
pneumatík)

Výstražný systém tlaku pneumatík musí byť vynulovaný. (S. 433)

■Keď používate rezervné koleso (vozidlá s výstražným systémom tlaku
pneumatík)

Pretože rezervné koleso nie je vybavené ventilom a vysielačom výstražného
systému tlaku pneumatík, nízky tlak hustenia rezervného kolesa nebude sig-
nalizovaný pomocou výstražného systému tlaku pneumatík. Tiež, keď na-
hradíte koleso s defektom rezervným kolesom po rozsvietení výstražnej
kontrolky tlaku pneumatík, kontrolka zostane rozsvietená.

■Ak máte defekt prednej pneumatiky na ceste pokrytej snehom alebo ľa-
dom (vozidlá s kompaktným rezervným kolesom)

Nasaďte kompaktné rezervné koleso do zadnej časti vozidla. Vykonajte na-
sledujúce kroky a nasaďte snehové reťaze na predné pneumatiky.

Vymeňte zadné koleso za kompaktné rezervné koleso.

Vymeňte predné koleso s defektom za koleso demontované zo
zadnej časti vozidla.

Nasaďte snehové reťaze na predné kolesá.

KROK 1

KROK 2

KROK 3
533
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5-2. Postupy v prípade núdze

VERSO
■Certifikácia pre zdvihák
34
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5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta
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VERSO
VÝSTRAHA

■Použitie zdviháku

Nesprávne použitie zdviháku môže viesť k smrteľným alebo vážnym zrane-
niam, ak vozidlo náhle spadne zo zdviháku.

●Nepoužívajte zdvihák na žiadne iné účely, ako na výmenu kolies alebo
montáž a demontáž snehových reťazí.

●Pre výmenu kolesa s defektom používajte iba zdvihák dodávaný s týmto
vozidlom.
Nepoužívajte ho na iné vozidlá a nepoužívajte iné zdviháky pre výmenu
kolies na tomto vozidle.

●Vždy skontrolujte, že je zdvihák bezpečne nasadený na zdvíhacie miesto.

●Nedávajte žiadnu časť tela pod vozidlo podoprené zdvihákom.

●Keď je vozidlo podoprené zdvihákom, neštartujte alebo nenechávajte be-
žať motor.

●Nezdvíhajte vozidlo, ak je niekto vo vozidle.

●Keď zdvíhate vozidlo, nedávajte žiadne predmety na alebo pod zdvihák.

●Nezdvíhajte vozidlo do väčšej výšky, ako ktorá je potrebná pre výmenu ko-
lesa.

●Použite montážny stojan, ak je nutné dostať sa pod vozidlo.

Buďte obzvlášť opatrní pri spúšťaní vozidla na zem, aby ste nezranili nieko-
ho, kto pracuje na vozidle alebo v blízkosti vozidla.

■Výmena kolesa s defektom

●Dodržujte nasledujúce pokyny. 
Ich nedodržanie by mohlo viesť k vážnym zraneniam:

• Nepokúšajte sa vybrať ozdobný kryt kolesa rukou. Dávajte pozor pri
manipulácii s krytom, aby ste zabránili nečakanému zraneniu. 

• Nedotýkajte sa kotúčov alebo oblasti v okolí bŕzd ihneď potom, ako ste
s vozidlom išli. 
Po jazde budú kotúče a oblasť v okolí bŕzd extrémne horúce. Dotykom
týchto oblastí rukou, nohou alebo inou časťou tela pri výmene kolesa,
atď., môže dôjsť k popáleniu.
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■Výmena kolesa s defektom

●Nedodržaním týchto pokynov by sa matice kolies mohli uvoľniť a koleso
vypadnúť, a to by mohlo spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenie.

• Čo najskôr po výmene kolies nechajte dotiahnuť matice kolies momen-
tovým kľúčom na 103 N·m.

• Keď nasadzujete koleso, používajte iba také matice kolies, ktoré boli
špeciálne určené pre toto koleso.

• Ak sú na skrutkách, závitoch matíc alebo otvoroch pre skrutky na kole-
se akékoľvek praskliny alebo deformácie, nechajte vozidlo prezrieť kto-
rýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo
iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

• Keď nasadzujete matice kolies, nasadzujte ich kužeľovými koncami
smerom dovnútra. (S. 449)

• Nenasadzujte silno poškodený ozdobný kryt kolesa, pretože by mohol
počas jazdy z kolesa vypadnúť.

■Keď používate štandardné rezervné koleso (vozidlá s výstražným sys-
témom tlaku pneumatík alebo s rezervnou pneumatikou na inom type
kolesa, ako sú inštalované pneumatiky)

●Čo najskôr vymeňte štandardné rezervné koleso za štandardné koleso.

●Vyhýbajte sa náhlemu zrýchlovaniu, spomaľovaniu a brzdeniu, rovnako
ako prudkému zatáčaniu.

■Keď používate kompaktné rezervné koleso

●Pamätajte, že vaše kompaktné rezervné koleso je špeciálne určené pre
použitie na vašom vozidle. Nepoužívajte vaše kompaktné rezervné koleso
na inom vozidle.

●Nepoužívajte viac ako jedno kompaktné rezervné koleso súčasne.

●Čo najskôr vymeňte kompaktné rezervné koleso za štandardné koleso.

●Vyhýbajte sa náhlej akcelerácii, prudkému zatáčaniu, náhlemu brzdeniu
a radeniu, ktoré spôsobí náhle brzdenie motorom.
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_WE_OM64574SK



5

5-2. Postupy v prípade núdze

K
e
ď

 n
asta

nú prob
lém

y

VERSO
VÝSTRAHA

■Obmedzenie rýchlosti pri použití kompaktného rezervného kolesa

Keď je na vozidle namontované kompaktné rezervné koleso, nejazdite rých-
losťou vyššou ako 80 km/h.
Kompaktné rezervné koleso nie je určené pre jazdu vysokou rýchlosťou. Ne-
dodržanie tohto pokynu môže viesť k nehode s následkami smrti alebo váž-
nych zranení.

■Keď je namontované rezervné koleso

Rýchlosť vozidla nemusí byť správne detekovaná a nasledujúce systémy
nemusia fungovať správne:

●ABS a brzdový asistent

●VSC+

●TRC

●Tempomat (ak je vo výbave)

●Navigačný systém (ak je vo výbave)
537
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VERSO
UPOZORNENIE

■Nejazdite s vypustenou pneumatikou

Nepokračujte v jazde s vypustenou pneumatikou.
Jazda aj na krátku vzdialenosť s vypustenou pneumatikou môže pneumatiku
a koleso neopraviteľne poškodiť.

■Buďte opatrní pri jazde cez nerovnosti, ak máte namontované kom-
paktné rezervné koleso.

Vozidlo sa pri jazde s kompaktným rezervným kolesom zníži, v porovnaní
s jazdou so štandardnými kolesami. Buďte opatrní, keď idete po vozovkách
s nerovným povrchom.

■Jazda so snehovými reťazami a kompaktným rezervným kolesom

Nenasadzujte snehové reťaze na kompaktné rezervné koleso.
Reťaze môžu poškodiť karosériu vozidla a nepriaznivo ovplyvniť jazdný vý-
kon.

■Keď meníte pneumatiky (vozidlá s výstražným systémom tlaku pneu-
matík)

Keď demontujete alebo montujete kolesá alebo ventily a vysielače výstraž-
ného systému tlaku pneumatík, kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného
predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybave-
ného odborníka, pretože ventily a vysielače výstražného systému tlaku pneu-
matík môžu byť pri chybnom zaobchádzaní poškodené.
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Keď dôjde k defektu pneumatiky 
(vozidlá so sadou pre núdzovú opravu pneumatiky)

Vaše vozidlo nie je vybavené rezervným kolesom, ale namiesto toho

je vybavené sadou pre núdzovú opravu pneumatiky.

Defekt spôsobený klincom alebo skrutkou, ktorý/á prešiel/šla cez

behúň pneumatiky môže byť dočasne opravený použitím sady pre

núdzovú opravu pneumatiky. (Sada obsahuje fľašu tesniaceho prí-

pravku. Tesniaci prípravok je možné použiť iba raz pre dočasnú

opravu jednej pneumatiky bez vybratia klinca alebo skrutky z pneu-

matiky.) V závislosti na poškodení nemôže byť táto sada použitá pre

opravu pneumatiky. (S. 542)

Po dočasnej oprave pneumatiky pomocou tejto sady nechajte pneu-

matiku opraviť alebo vymeniť ktorýmkoľvek autorizovaným predaj-

com alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným

a vybaveným odborníkom. Opravy vykonané použitím sady pre nú-

dzovú opravu pneumatiky sú iba dočasné opatrenia. Nechajte pneu-

matiku opraviť a vymeniť čo najskôr.

■ Pred opravou vozidla

● Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a na pevnom, rovnom
povrchu.

● Zabrzdite parkovaciu brzdu.

● Presuňte radiacu páku do "P" (Multidrive) alebo "N" (manuál-
na prevodovka).

● Vypnite motor.

● Zapnite varovné svetlá. (S. 490)
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■ Umiestnenie sady pre núdzovú opravu pneumatiky

Vozidlá bez sedadiel tretieho radu

Vozidlá so sedadlami tretieho radu

*: Použite zdvihák, kľuku zdviháku a kľúč na matice kolies. (ak je vo výbave) 
(S. 522)

Zdvihák, kľuku zdviháku a kľúč na matice kolies si môžete kúpiť u ktoré-
hokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iné-
ho riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

Kľuka 
zdviháku*

Sada pre núdzovú
opravu pneumatiky

Ťažné oko

Kľúč na matice kolies*
Zdvihák*

Háčik na demontáž 
puklíc (ak je vo výbave)

Sada pre núdzovú
opravu pneumatiky

Ťažné oko

Kľúč na matice kolies*

 

Zdvihák*

Kľuka 
zdviháku*

Háčik na demontáž puklíc 
(ak je vo výbave)
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Pred vykonávaním núdzovej opravy

Skontrolujte stupeň poškodenia
pneumatiky.

• Nevyťahujte klinec alebo skrut-
ku z pneumatiky. Vytiahnutím
predmetu sa môže otvor rozší-
riť a znemožniť tak núdzovú
opravu pomocou sady.

• Aby ste zabránili úniku tesnia-
ceho prípravku, popodíďte
s vozidlom tak, aby miesto pre-
pichnutia, ak je známe, bolo
umiestnené na vrchole pneu-
matiky.

■ Súčasti sady pre núdzovú opravu pneumatiky

Napájacia

zástrčka

Spínač kompresora

Tlakomer

HadičkaTryska

Nálepky

Tlačidlo 
vypúšťania vzduchu
541
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VERSO
Vybratie sady pre núdzovú opravu pneumatiky

Otvorte zadnú podlahovú dosku. (S. 386)

Vyberte sadu pre núdzovú opravu pneumatiky. (S. 540)

■V nasledujúcich prípadoch nemôže byť pneumatika opravená pomo-
cou sady pre núdzovú opravu pneumatiky. Kontaktujte ktoréhokoľvek
autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvali-
fikovaného a vybaveného odborníka.

●Keď je pneumatika poškodená z dôvodu jazdy bez dostatočného tlaku
vzduchu.

●Keď sú akékoľvek praskliny alebo poškodenie kdekoľvek na pneumatike,
napr. na jej boku, okrem behúňa.

●Keď je pneumatika od kolesa viditeľne oddelená.

●Keď je behúň rozrezaný alebo prepichnutý v dĺžke 4 mm alebo viac.

●Keď je poškodené koleso.

●Keď sú poškodené dve alebo viac pneumatík.

●Keď na jednej pneumatike preniknú behúňom viac ako 2 ostré predmety,
napr. klince alebo skrutky.

●Keď má tesniaci prípravok vypršanú dobu použitia.

KROK 1

KROK 2
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Postup pri núdzovej oprave

Vyberte opravnú sadu zo schránky na náradie. 

Keď vyberáte fľašu z originálneho vrecka, neroztrhajte ani nevyha-
dzujte vrecko.

Pripevnite 2 nálepky podľa ob-
rázku.

Pred pripevnením nálepiek od-
stráňte z kolesa všetky nečistoty
a vlhkosť. Ak nie je možné nálep-
ku pripevniť, povedzte ktorému-
koľvek autorizovanému predajcovi
alebo servisu Toyota, alebo inému
riadne kvalifikovanému a vybave-
nému odborníkovi, keď necháva-
te pneumatiku opraviť a vymeniť,
že bol vstrieknutý tesniaci prípra-
vok.

Odstráňte čiapočku z ventilu pre-
pichnutej pneumatiky.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

ČiapočkaVentil
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VERSO
Odstráňte uzáver z trysky.

Pripojte trysku na ventil.

Zaskrutkujte koniec trysky sme-
rom doprava až na doraz.

Fľaša by mala byť zavesená
zvislo bez kontaktu so zemou. Ak
fľaša nevisí zvislo, pohnite vo-
zidlo tak, aby bol ventil pneumati-
ky umiestnený správne.

Odstráňte uzáver fľaše.

Vytiahnite hadičku z kompresora.

KROK 4

KROK 5

KROK 6

KROK 7
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Pripojte fľašu ku kompresoru.

Zaskrutkujte koniec trysky sme-
rom doprava až na doraz.

Uistite sa, že je spínač kompre-
sora vypnutý.

Vyberte napájaciu zástrčku z kom-
presora.

Pripojte napájaciu zástrčku do
napájacej zásuvky. (S. 374)

KROK 8

KROK 9

KROK 10

KROK 11
545
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VERSO
Skontrolujte predpísaný tlak hustenia.

Umiestnenie štítku - viď obrázok.

Vozidlá s ľavostranným riadením

Vozidlá s pravostranným riadením

Naštartujte motor vozidla. 

Aby ste vstriekli tesniaci prostrie-
dok do pneumatiky, zapnite spí-
nač kompresora. 

KROK 12

KROK 13

KROK 14
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Pneumatiku nahustite, až dosiah-
nete predpísaný tlak vzduchu.

Tesniaci prípravok sa vstriek-
ne a tlak vzrastie a potom po-
stupne klesne.

Tlakomer bude ukazovať aktu-
álny tlak hustenia pneumatiky
cca 1 minútu (pri nízkej teplote
5 minút) po zapnutí spínača.

Pneumatiku nafúknite na pred-
písaný tlak vzduchu.

• Ak je tlak hustenia pneumatiky
stále nižší ako predpísaná
hodnota po hustení trvajúcom
35 minút pri zapnutom spínači,
pneumatika je poškodená príliš
na to, aby mohla byť opravená.
Vypnite spínač kompresora
a kontaktujte ktoréhokoľvek
autorizovaného predajcu ale-
bo servis Toyota, alebo iného
riadne kvalifikovaného a vyba-
veného odborníka.

• Ak prekročí tlak nahustenia
pneumatiky predpísanú hodno-
tu, vypustite trocha vzduchu,
aby ste nastavili správny tlak
hustenia. (S. 550, 595)

Vypnite kompresor.

KROK 15

KROK 16
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VERSO
Odpojte trysku z ventilu na pneumatike a potom vytiahnite na-
pájaciu zástrčku z napájacej zásuvky.

Pri odpájaní hadičky môže malé množstvo tesniaceho prípravku vy-
tiecť.

Stlačte tlačidlo, aby ste uvoľnili
tlak z fľaše.

Nasaďte uzáver na trysku.

Nasaďte čiapočku ventilu na ventil opravenej pneumatiky.

Odpojte hadičku od fľaše a pri-
pevnite uzáver na fľašu.

Umiestnite fľašu do originálneho
vrecka a zatvorte ho.

Dočasne uložte fľašu a kompresor v batožinovom priestore.

Aby došlo k rovnomernému naneseniu tekutého tesniaceho
prípravku vo vnútri pneumatiky, choďte ihneď bezpečne pri-
bližne 5 km rýchlosťou menšou ako 80 km/h.

KROK 17

KROK 18

KROK 19

KROK 20

KROK 21

KROK 22

KROK 23
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Po ujdení cca 5 km zastavte vo-
zidlo na bezpečnom mieste
s pevným, rovným podkladom
a pripojte kompresor.

Skontrolujte tlak hustenia pneu-
matiky.

Ak je tlak hustenia pneumatiky
pod 130 kPa (1,3 kgf/cm2 ale-
bo bar, 19 psi): Defekt nemôže
byť opravený. Kontaktujte kto-
réhokoľvek autorizovaného
predajcu alebo servis Toyota,
alebo iného riadne kvalifikova-
ného a vybaveného odborníka.
Ak je tlak hustenia pneumatiky
130 kPa (1,3 kgf/cm2 alebo
bar, 19 psi) alebo vyšší, ale
nižší ako predpísaný tlak
vzduchu: Prejdite na .

Ak sa tlak hustenia pneumati-
ky rovná predpísanému tlaku
vzduchu (S. 595): Prejdite
na .

Zapnite spínač kompresora, aby ste pneumatiku nahustili, až
dosiahnete predpísaný tlak vzduchu. Choďte cca 5 km a po-
tom vykonajte .

Uložte kompresor v batožinovom priestore.

KROK 24

KROK 25

KROK 26

KROK 27

KROK 26

KROK 24

KROK 27
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VERSO
Choďte opatrne rýchlosťou do 80 km/h k najbližšiemu autori-
zovanému predajcovi Toyota, alebo k inému riadne kvalifiko-
vanému a vybavenému odborníkovi, aby vám pneumatiku
opravil alebo vymenil, a vyhýbajte sa pri tom prudkému brzde-
niu, prudkému zrýchlovaniu a ostrému zatáčaniu.

■Ak je pneumatika nahustená na vyšší ako predpísaný tlak vzduchu

Skontrolujte, či tlakomer ukazuje predpísaný tlak vzduchu.

Ak je tlak vzduchu pod predpísaným tlakom, zapnite opäť spínač
kompresora a opakujte postup hustenia, až dosiahnete predpísaný
tlak vzduchu.

■Potom, ako je pneumatika opravená pomocou sady pre núdzovú opra-
vu pneumatiky

●Ventil a vysielač výstražného systému tlaku pneumatík by mal byť vyme-
nený.

●Aj keď je tlak hustenia pneumatiky na odporúčanej hodnote, výstražná
kontrolka tlaku pneumatík sa môže rozsvietiť/blikať.

■Poznámka ku kontrole sady pre núdzovú opravu pneumatiky

Príležitostne kontrolujte dátum exspirácie tesniaceho prípravku.
Dátum exspirácie je vyznačený na fľaši. Nepoužívajte tesniaci prípravok,
ktorý má vypršaný dátum exspirácie. Inak nemusia byť opravy vykonané po-
užitím sady pre núdzovú opravu pneumatiky vykonané riadne.

KROK 28

Stlačte tlačidlo, aby ste nechali vzduch
uniknúť.

KROK 1

KROK 2
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■Sada pre núdzovú opravu pneumatiky

●Tesniaci prípravok uložený v sade pre núdzovú opravu pneumatiky môže
byť použitý iba raz na dočasnú opravu jednej pneumatiky. Ak bol tesniaci
prípravok použitý a je potrebné ho vymeniť, kúpte novú fľašu u ktorého-
koľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota, alebo u iného
riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka. Kompresor je použiteľ-
ný opakovane.

●Tesniaci prípravok je možné použiť, keď je vonkajšia teplota medzi -30 °C
až 60 °C.

●Táto opravná sada je výhradne určená pre veľkosť a typ pneumatík pô-
vodne inštalovaných na vašom vozidle. Nepoužívajte ju pre pneumatiky
iných rozmerov ako tých pôvodných, ani k iným účelom.

●Tesniaci prípravok má obmedzenú dobu životnosti. Dátum exspirácie je
vyznačený na fľaši. Fľaša tesniaceho prípravku by mala byť vymenená
za novú fľašu pred dátumom exspirácie. Pre výmenu kontaktujte ktoré-
hokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riad-
ne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

●Keď sa tesniaci prípravok dostane na odev, môže spôsobiť škvrnu.

●Ak tesniaci prípravok priľne ku kolesu alebo povrchu karosérie vozidla,
nemusí byť škvrna odstrániteľná, pokiaľ nie je ihneď odstránená. Ihneď
zotrite tesniaci prípravok mokrou handrou.

●Pri činnosti vydáva opravná sada hlasný prevádzkový hluk. To nezname-
ná poruchu.

●Nepoužívajte sadu pre kontrolu alebo úpravu tlaku pneumatík.
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■Nejazdite s vypustenou pneumatikou

Nepokračujte v jazde s vypustenou pneumatikou.
Jazda aj na krátku vzdialenosť s vypustenou pneumatikou môže pneumatiku
a koleso neopraviteľne poškodiť.

Jazda s vypustenou pneumatikou môže spôsobiť pozdĺžnu drážku na boku
pneumatiky. V tom prípade môže pneumatika explodovať, keď použijete
opravnú sadu.

■Výstraha počas jazdy

●Uložte opravnú sadu v batožinovom priestore. 
V prípade nehody alebo náhleho zabrzdenia by mohlo dôjsť ku zraneniu.

●Táto opravná sada je exkluzívne určená iba pre vaše vozidlo.
Nepoužívajte opravnú sadu na iných vozidlách, to by mohlo viesť k neho-
de s následkami smrteľných alebo vážnych zranení.

●Nepoužívajte opravnú sadu pre pneumatiky, ktoré sú iných rozmerov ako
tých pôvodných, ani k iným účelom. Ak pneumatiky neboli úplne oprave-
né, mohlo by to viesť k nehode s následkami smrteľných alebo vážnych
zranení.

■Pokyny pre používanie tesniaceho prípravku

●Požitie tesniaceho prípravku je zdraviu nebezpečné. Ak požijete tesniaci
prípravok, vypite čo najviac vody a potom ihneď vyhľadajte lekára.

●Ak sa dostane tesniaci prípravok do očí alebo sa prilepí na kožu, ihneď ho
umyte vodou. Ak pretrvávajú obtiaže, poraďte sa s lekárom.

■Keď opravujete pneumatiku s defektom

●Zastavte vozidlo na bezpečnom a rovnom mieste.

●Nedotýkajte sa kolies alebo oblasti v okolí bŕzd ihneď potom, ako ste s vo-
zidlom išli. 
Po jazde môžu byť kolesá a oblasť v okolí bŕzd extrémne horúce. Dotykom
týchto oblastí rukou, nohou alebo inou časťou tela môže dôjsť k popáleniu.
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■Keď opravujete pneumatiku s defektom

●Aby ste zabránili prasknutiu alebo väčšiemu úniku, nepustite alebo nepo-
škoďte fľašu. Pred použitím fľašu vizuálne prezrite. Nepoužívajte fľašu,
ktorá je odrená, poškriabaná, netesná alebo inak poškodená. V takom prí-
pade ju ihneď vymeňte.

●Bezpečne pripojte ventil a hadičku na pneumatiku inštalovanú na vozidle.
Ak nie je hadička riadne pripojená k ventilu, môže dôjsť k úniku vzduchu
alebo vystrieknutiu tesniaceho prípravku.

●Keď hadička počas hustenia pneumatiky vypadne, hrozí nebezpečenstvo
neočakávaného pohybu hadičky vplyvom tlaku vzduchu.

●Po dokončení hustenia pneumatiky môže pri odpojovaní hadičky vystriek-
nuť tesniaci prostriedok alebo dôjsť k úniku určitého množstva vzduchu
z pneumatiky.

●Dodržujte postup pre opravu pneumatiky. Ak nebude postup dodržaný,
tesniaci prípravok môže vystrieknuť von.

●Počas opravy udržujte bezpečnú vzdialenosť od pneumatiky, pretože po-
čas vykonávania opravy hrozí možnosť roztrhnutia pneumatiky. Ak si
všimnete akýchkoľvek prasklín alebo deformácií na pneumatike, vypnite
spínač kompresora a ihneď zastavte opravu.

●Opravná sada sa môže prehriať, ak je prevádzkovaná dlhšiu dobu. Nepúš-
ťajte opravnú sadu nepretržito dlhšie ako 40 minút.

●Časti opravnej sady sa počas činnosti zahrievajú. Počas a po činnosti
opravnej sady buďte opatrní pri zaobchádzaní s ňou. Nedotýkajte sa kovo-
vej časti okolo oblasti pripojenia fľaše a kompresora. Bude extrémne ho-
rúca.

●Nepripevňujte výstražné nálepky o rýchlosti na iné miesta vo vozidle, ako
sú tie určené. Ak je nálepka pripevnená do oblasti, kde sú umiestnené
SRS airbagy, napr. stredná časť volantu, môže to brániť správnej funkcii
SRS airbagov.
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VÝSTRAHA

■Jazda pre rovnomerné nanesenie tesniacej tekutiny

Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste znížili nebezpečenstvo nehôd. 
Ich nedodržanie môže zapríčiniť stratu kontroly nad vozidlom a môže to spô-
sobiť smrť alebo vážne zranenia.

●Choďte s vozidlom opatrne nízkou rýchlosťou. Buďte obzvlášť opatrní pri
zatáčaní a odbočovaní.

●Ak vozidlo nejde priamo, alebo cítite, že volant ťahá, zastavte vozidlo a skon-
trolujte nasledujúce.

• Stav pneumatík. Pneumatika sa môže oddeľovať od kolesa.
• Tlak hustenia pneumatík. Ak je tlak hustenia pneumatiky 130 kPa

(1,3 kgf/cm2 alebo bar, 19 psi) alebo nižší, pneumatika môže byť váž-
ne poškodená.

UPOZORNENIE

■Keď vykonávate núdzovú opravu

●Pneumatika by mala byť opravená pomocou sady pre núdzovú opravu
pneumatiky iba vtedy, keď je poškodenie spôsobené ostrým predmetom,
napr. klincom alebo skrutkou, ktorý/á prešiel/šla cez behúň pneumatiky.
Nevyťahujte tento ostrý predmet z pneumatiky. Vytiahnutím predmetu sa
môže otvor rozšíriť a znemožniť tak núdzovú opravu pomocou opravnej
sady.

●Opravná sada nie je vodotesná. Uistite sa, že opravná sada nie je vysta-
vená vode, napríklad pri jej použití v daždi.

●Nepokladajte opravnú sadu priamo na prašný povrch vozovky, napríklad
do piesku na okraji vozovky. Ak opravná sada vsaje prach, atď., môže na-
stať porucha.
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■Pokyny pre sadu pre núdzovú opravu pneumatiky

●Zdroj napájania opravnej sady by mal byť 12 V DC, vhodný pre použitie vo
vozidlách. Nepripájajte opravnú sadu k žiadnemu inému zdroju.

●Ak opravnú sadu postriekate benzínom, môže dôjsť k jej poškodeniu.
Dbajte na to, aby sada neprišla do styku s benzínom.

●Pri uložení umiestnite opravnú sadu do obalu, aby ste ju chránili pred ne-
čistotami alebo vodou.

●Uložte opravnú sadu v batožinovom priestore mimo dosah detí.

●Opravnú sadu nerozoberajte alebo neupravujte. Nevystavujte časti sady
nárazom, napr. tlakomer. To by mohlo spôsobiť poruchu.

■Aby ste zabránili poškodeniu ventilov a vysielačov výstražného systé-
mu tlaku pneumatík (vozidlá s výstražným systémom tlaku pneumatík)

Keď je pneumatika opravená pomocou tesniacich tekutín, ventil a vysielač
výstražného systému tlaku pneumatík nemusí fungovať správne. Ak je použi-
tá tesniaca tekutina, čo najskôr kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného pre-
dajcu alebo servis Toyota, alebo inú kvalifikovanú opravovňu. Po použití
tekutého tesniaceho prípravku sa uistite, že ste vymenili ventil a vysielač vý-
stražného systému tlaku pneumatík, keď opravujete alebo meníte pneumatiku.
(S. 432)
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Keď nie je možné naštartovať motor

Ak motor nie je možné naštartovať po vykonaní správneho postupu

štartovania (S. 198, 202) alebo uvoľnení zámku volantu (S. 200,

205), overte si nasledujúce body.

■ Motor nie je možné naštartovať, aj keď máte pri sebe správny
kľúč

Príčinou problému môže byť jeden z nasledujúcich bodov.

● V nádrži vozidla môže byť nedostatok paliva.
Natankujte vozidlo.

● Motor môže byť zahltený. (benzínový motor)
Skúste znova naštartovať motor správnym štartovacím postu-
pom. (S. 198, 202)

● Systém imobilizéra motora môže mať poruchu. (S. 124)

■ Štartér sa pretáča pomaly, osobné/vnútorné lampičky a svet-
lomety svietia slabo alebo klaksón netrúbi alebo trúbi slabo

Príčinou problému môže byť jeden z nasledujúcich bodov.

● Akumulátor môže byť vybitý. (S. 565)

● Pólové svorky akumulátora môžu byť povolené alebo skoro-
dované.
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■ Štartér sa nepretáča. (vozidlá so systémom bezkľúčového
nastupovania a štartovania)

Systém štartovania motora môže mať poruchu z dôvodu elek-
trického problému, napr. prerušený obvod alebo prepálená po-
istka. Pre naštartovanie motora je však možné použiť dočasné
opatrenie. (S. 558)

■ Štartér sa nepretáča, osobné/vnútorné lampičky a svetlo-
mety nesvietia alebo klaksón netrúbi

Príčinou problému môže byť jeden z nasledujúcich bodov.

● Jedna alebo obidve pólové svorky akumulátora môžu byť od-
pojené.

● Akumulátor môže byť vybitý. (S. 565)

● Systém zámku volantu môže mať poruchu. (vozidlá so systé-
mom bezkľúčového nastupovania a štartovania)

Kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis
Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka,
ak nie je možné poruchu opraviť, alebo nepoznáte postup opravy.
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VERSO
Funkcia núdzového štartovania 
(vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania)

Keď motor neštartuje, môžu byť použité nasledujúce kroky ako do-
časné opatrenia pre naštartovanie motora, ak spínač "ENGINE
START STOP" funguje normálne.

Vozidlá s Multidrive

Zabrzdite parkovaciu brzdu.

Dajte radiacu páku do "P".

Nastavte spínač "ENGINE START STOP" do režimu PRÍSLU-
ŠENSTVO.

Stlačte a držte spínač "ENGINE START STOP" cca 15 se-
kúnd, popritom držte pevne zošliapnutý brzdový pedál.

Vozidlá s manuálnou prevodovkou

Zabrzdite parkovaciu brzdu.

Dajte radiacu páku do "N".

Nastavte spínač "ENGINE START STOP" do režimu PRÍSLU-
ŠENSTVO.

Stlačte a držte spínač "ENGINE START STOP" cca 15 se-
kúnd, popritom držte pevne zošliapnutý brzdový a spojkový
pedál.

Aj keď je možné motor pomocou hore uvedených krokov naštartovať,
systém môže byť vadný. Nechajte vozidlo skontrolovať ktorýmkoľvek
autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne
kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
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Keď nie je možné presunúť radiacu páku z "P" 
(vozidlá s Multidrive)

Pre vozidlá s Multidrive: Ak nie je možné radiacu páku presunúť, aj

keď je zošliapnutý brzdový pedál, môže byť nejaký problém v systé-

me zámku radenia (systém brániaci nesprávnemu ovládaniu radiacej

páky). Nechajte vozidlo ihneď skontrolovať ktorýmkoľvek autorizo-

vaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifi-

kovaným a vybaveným odborníkom.

Nasledujúce kroky môžu byť použité ako núdzové opatrenie pre pre-

sunutie radiacej páky.

Zabrzdite parkovaciu brzdu.

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: Otočte spínač motora do polohy "ACC".
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: Prepnite spínač "ENGINE START STOP" do režimu
PRÍSLUŠENSTVO.

Zošliapnite brzdový pedál.

Vypáčte kryt hore pomocou
plochého skrutkovača alebo
podobného nástroja.

Aby ste zabránili poškodeniu
krytu, prekryte špičku skrutko-
vača handričkou.

Stlačte tlačidlo vyradenia zám-
ku radenia.

Keď je tlačidlo stlačené, radia-
ca páka môže byť presunutá.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5
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5-2. Postupy v prípade núdze

Keď stratíte kľúče

U ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota,

alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka, môžu

byť zhotovené nové originálne kľúče Toyota. U vozidiel bez systému

bezkľúčového nastupovania a štartovania prineste kľúč a číslo kľúča

vyrazené na vašom štítku. U vozidiel so systémom bezkľúčového na-

stupovania a štartovania prineste ostatné kľúče a číslo kľúča vyraze-

né na vašom štítku.
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Keď nie je možné ovládať otvárač zadných dverí

Vyberte kryt na výplni zadných
dverí.

Zatlačte páčku motora zadných
dverí a otvorte zadné dvere.

Ak otvárač zadných dverí nefunguje, môže byť problém v systéme

otvárača zadných dverí. Nechajte vozidlo ihneď skontrolovať kto-

rýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo

iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom. 

Nasledujúce kroky môžu byť použité ako núdzové opatrenie pre

otvorenie zadných dverí zvnútra.

KROK 1

KROK 2
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Keď elektronický kľúč nefunguje správne 
(vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania)

Odomknutie a zamknutie dverí a funkcie s väzbou na kľúč

Použitie mechanického kľúča
(S. 39) na vykonanie nasle-
dujúcich činností:

Zamknutie všetkých dverí

Odomknutie všetkých dverí

Vozidlá s alarmom: Rozoznie sa
alarm, ak je alarm nastavený. 
(S. 136)

Ak je komunikácia medzi elektronickým kľúčom a vozidlom preruše-

ná (S. 63) alebo elektronický kľúč nie je možné použiť z dôvodu vy-

bitej batérie, systém bezkľúčového nastupovania a štartovania

a bezdrôtové diaľkové ovládanie nie je možné použiť. V takých prípa-

doch môžu byť otvorené dvere alebo naštartovaný motor dole uve-

deným postupom.
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Štartovanie motora

Vozidlá s Multidrive: Presuňte radiacu páku do polohy "P"
a zabrzdite.

Vozidlá s manuálnou prevodovkou: Presuňte radiacu páku do
"N" a zošliapnite spojkový pedál.

Dotknite sa spínača "ENGINE
START STOP" stranou elektro-
nického kľúča so znakom Toyota.

Ak boli niektoré z dverí otvorené
a zatvorené, keď sa dotýkate kľú-
čom spínača, zaznie alarm, aby
signalizoval, že funkcia štartovania
nemôže detekovať elektronický
kľúč, ktorým sa dotýkate spínača
"ENGINE START STOP".

Počas 10 sekúnd po zaznení bzučiaku stlačte spínač "ENGINE
START STOP", popritom držte brzdový pedál (Multidrive) alebo
spojkový pedál (manuálna prevodovka) zošliapnutý.

Ak spínač "ENGINE START STOP" stále nie je možné ovládať, kon-
taktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota,
alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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■Vypnutie motora

Presuňte radiacu páku do "P" (Multidrive) alebo "N" (manuálna prevodovka)
a stlačte spínač "ENGINE START STOP", ako to robíte normálne, keď vypí-
nate motor.

■Výmena batérie v kľúči

Pretože hore uvedený postup je iba dočasným opatrením, odporúčame ba-
tériu v elektronickom kľúči vymeniť ihneď, keď sa vybije. (S. 453)

■Alarm (ak je vo výbave)

Použitie mechanického kľúča pre zamknutie dverí nenastaví systém alarmu.
Ak sú dvere odomknuté použitím mechanického kľúča, keď je nastavený
alarm, môže sa spustiť alarm. (S. 136)

■Prepínanie režimov spínača "ENGINE START STOP"

Multidrive

Počas 10 sekúnd, keď znie bzučiak, uvoľnite brzdový pedál a stlačte spí-
nač "ENGINE START STOP".
Motor sa nenaštartuje a režimy budú prepínané pri každom stlačení spí-
nača. (S. 204)

Manuálna prevodovka

Počas 10 sekúnd, keď znie bzučiak, uvoľnite spojkový pedál a stlačte spí-
nač "ENGINE START STOP".
Motor sa nenaštartuje a režimy budú prepínané pri každom stlačení spí-
nača. (S. 204)
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Keď sa vybije akumulátor vozidla

Nasledujúce postupy môžu byť použité pre naštartovanie motora, ak

je akumulátor vozidla vybitý.

Môžete zavolať ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis

Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

Ak máte sadu štartovacích (alebo nabíjacích) káblov a druhé vo-
zidlo s 12voltovým akumulátorom, môžete naštartovať vaše vo-
zidlo podľa dole uvedených krokov.

Zapojenie štartovacích káblov.

Kladný pól (+) akumulátora na vašom vozidle

Kladný pól (+) akumulátora na druhom vozidle

Záporný pól (-) akumulátora na druhom vozidle

Pripojte štartovací kábel ku kostre na vašom vozidle podľa ob-
rázku.

Naštartujte motor druhého vozidla. Zľahka zvýšte otáčky
motora a udržujte ich na tejto úrovni približne 5 minút, aby
sa dobil akumulátor vášho vozidla.

Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: Otvorte a zatvorte ktorékoľvek z dverí pri vypnutom
spínači "ENGINE START STOP".

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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■Štartovanie motora, keď je vybitý akumulátor (vozidlá s Multidrive)

Motor nie je možné štartovať roztlačením.

■Ako predchádzať vybitiu akumulátora

●Keď je vypnutý motor, vypnite svetlomety a audiosystém.

●Keď vozidlo ide dlhšiu dobu nízkou rýchlosťou, ako napr. v hustej pre-
mávke, vypnite nepotrebné elektrické súčasti.

■Dobíjanie akumulátora

Elektrina uložená v akumulátore sa bude postupne vybíjať, aj keď sa vozidlo
nepoužíva, z dôvodu prirodzeného vybíjania a účinkov vysychania niekto-
rých elektrických zariadení. Ak je vozidlo odstavené dlhú dobu, akumulátor
sa môže vybiť a motor nemusí ísť naštartovať. (Akumulátor sa dobíja auto-
maticky počas jazdy.)

■Keď je akumulátor vybratý alebo vybitý (vozidlá s alarmom)

Dbajte na to, aby kľúč nebol vo vnútri vozidla, keď dobíjate alebo vymieňate
akumulátor. Kľúč môže byť zamknutý vo vozidle, ak je aktivovaný alarm. 
(S. 139)

Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: Udržujte otáčky motora druhého vozidla a prepnite
spínač motora do polohy "ON", potom naštartujte motor vo-
zidla.
Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štarto-
vania: Udržujte otáčky motora na druhom vozidle a zapnite
spínač "ENGINE START STOP" do režimu ZAPAĽOVANIE
ZAPNUTÉ, potom naštartujte motor vozidla.

Akonáhle je motor vozidla naštartovaný, odstráňte štartova-
cie káble v presne opačnom poradí, v ktorom boli pripojené.

Akonáhle motor štartuje, nechajte vozidlo čo najskôr skontrolovať
u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo v servise Toyota,
alebo u iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

KROK 4

KROK 5
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■Ako zabrániť požiaru alebo výbuchu akumulátora

Dodržujte nasledujúce pokyny aby ste zabránili nechcenému zapáleniu
horľavého plynu, ktorý môže vystupovať z akumulátora.

●Uistite sa, že je štartovací kábel pripojený ku správnemu pólu a že nie je
v kontakte s inou súčasťou, ako zamýšľaným pólom.

●Nedovoľte, aby štartovacie káble prišli do kontaktu s pólmi "+" a "-".

●Nedovoľte používanie otvoreného ohňa alebo zápaliek, zapaľovačov ciga-
riet alebo fajčenie v blízkosti akumulátora.

■Pokyny pre akumulátor

Akumulátor obsahuje jedovatý a korozívny kyselinový elektrolyt, pričom jeho
časti obsahujú olovo a zlúčeniny olova. Pri zaobchádzaní s akumulátorom
dodržujte nasledujúce pokyny.

●Pri práci s akumulátorom používajte vždy ochranné okuliare a dajte pozor,
aby sa kvapalina akumulátora (kyselina) nedostala do kontaktu s pokož-
kou, odevom alebo karosériou vozidla.

●Nenakláňajte sa nad akumulátor.

●V prípade, že kvapalina akumulátora príde do kontaktu s pokožkou alebo
očami, ihneď zasiahnuté miesto umyte vodou a vyhľadajte lekársku po-
moc.
Cez zasiahnuté miesto položte mokrú špongiu alebo handru, až do chvíle,
keď je poskytnutá lekárska pomoc.

●Vždy si po zaobchádzaní s držiakom, pólmi a inými súčasťami súvisiacimi
s akumulátorom umyte ruky.

●Do blízkosti akumulátora nepúšťajte deti.
567
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UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu vozidla (vozidlá s manuálnou prevodov-
kou)

Neštartujte vozidlo roztlačením alebo roztiahnutím, pretože katalyzátor by sa
mohol prehriať a spôsobiť požiar.

■Keď manipulujete so štartovacími káblami

Dajte pozor, aby sa štartovacie káble nezamotali do ventilátora chladenia
alebo do niektorého z remeňov, keď ich zapájate alebo odpájate.
68
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Keď sa vozidlo prehrieva

Nápravné opatrenia

Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a vypnite systém kli-
matizácie, a potom vypnite motor.

Ak vidíte paru: 
Potom, ako para zmizne, opatrne zdvihnite kapotu.

Ak nevidíte paru: 
Opatrne zdvihnite kapotu.

Potom ako sa motor dostatočne ochladí, skontrolujte hadice
a blok chladiča (chladič), či neuniká kvapalina.

Benzínový motor

Chladič

Ventilátor chladenia

Ak uniká veľké množstvo chladia-
cej kvapaliny, kontaktujte ktorého-
koľvek autorizovaného predajcu
alebo servis Toyota, alebo iného
riadne kvalifikovaného a vybave-
ného odborníka.

Nasledujúce môže signalizovať, že sa vaše vozidlo prehrieva.

● Výstražná kontrolka vysokej teploty chladiacej kvapaliny motora
(S. 500) sa rozsvieti alebo bliká, alebo pociťujete stratu výko-
nu. (Napríklad, rýchlosť vozidla sa nezvyšuje.)

● Spod kapoty vystupuje para.

KROK 1

KROK 2

KROK 3
569
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Naftový motor

Chladič

Ventilátory chladenia

Ak uniká veľké množstvo chladia-
cej kvapaliny, kontaktujte ktorého-
koľvek autorizovaného predajcu
alebo servis Toyota, alebo iného
riadne kvalifikovaného a vybave-
ného odborníka.

Hladina chladiacej kvapaliny je
uspokojujúca, ak je medzi ryska-
mi na nádržke "FULL" (plná)
a "LOW" (nízka).

Nádržka

"FULL" (plná)

"LOW" (¨nízka)

Ak je to potrebné, doplňte chla-
diacu kvapalinu.

V prípade núdze, ak nie je do-
stupná chladiaca kvapalina, môže
byť použitá voda.

Naštartujte motor a zapnite systém klimatizácie, aby ste skon-
trolovali, či beží ventilátor chladiča a aby ste skontrolovali úni-
ky chladiacej kvapaliny z chladiča alebo hadíc.

Ventilátor beží, keď je zapnutý systém klimatizácie ihneď po stude-
nom štarte. Overte činnosť ventilátora pomocou zvuku ventilátora
a prúdenia vzduchu. Ak je ťažké to skontrolovať, opakovane zapnite
a vypnite systém klimatizácie. 
(Ventilátor nemusí bežať pri teplotách pod bodom mrazu.)

KROK 4

KROK 5

KROK 6
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Ak nie je ventilátor v činnosti: 
Vypnite ihneď motor a kontaktujte ktoréhokoľvek autorizo-
vaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne
kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

Ak je ventilátor v činnosti: 
Nechajte vozidlo skontrolovať najbližším autorizovaným
predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvali-
fikovaným a vybaveným odborníkom.

VÝSTRAHA

■Aby ste zabránili nehode alebo zraneniu pri prehliadke pod kapotou
vozidla

●Ak uvidíte unikať paru spod kapoty, neotvárajte kapotu, kým para nepre-
stane unikať. Motorový priestor môže byť veľmi horúci, a to by mohlo spô-
sobiť vážne zranenia, napr. popálenie.

●Nepribližujte ruky ani odev (obzvlášť kravaty, šatky alebo šály) k ventiláto-
rom a remeňom. Inak môže dôjsť k zachyteniu rúk alebo odevu s násled-
kami vážneho zranenia.

●Nepovoľujte uzáver nádržky chladiacej kvapaliny, ak sú motor a chladič
horúce.
Vystrieknutie horúcej kvapaliny alebo únik pár pod tlakom môžu spôsobiť
vážne zranenie, napr. popálenie.

UPOZORNENIE

■Keď dopĺňate chladiacu kvapalinu motora

Pred doplnením chladiacej kvapaliny motora počkajte, až motor vychladne.
Chladiacu kvapalinu dopĺňajte pomaly. Dopĺňanie studenej kvapaliny do ho-
rúceho motora príliš rýchlo môže spôsobiť poškodenie motora.

■Aby ste zabránili poškodeniu systému chladenia

Dodržujte nasledujúce pokyny:

●Zabráňte kontaminácii chladiacej kvapaliny cudzími látkami (napr. pieskom
alebo prachom, atď.)

●Nepoužívajte žiadne prísady chladiacej kvapaliny.

KROK 7
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_WE_OM64574SK



5

VERSO
5-2. Postupy v prípade núdze

Keď vozidlo uviazne

■Keď je ťažké vozidlo uvoľniť

■Núdzové ťažné oko

Ak sa pretáčajú pneumatiky alebo vozidlo uviazne v bahne, piesku

alebo snehu, vykonajte nasledujúce činnosti:

Vypnite motor. Zabrzdite parkovaciu brzdu a presuňte ra-
diacu páku do "P" (Multidrive) alebo "N" (manuálna prevo-
dovka).

Odstráňte bahno, sneh alebo piesok z okolia predných ko-
lies.

Podložte predné kolesá drevom, kameňmi alebo iným ma-
teriálom, aby ste zabránili preklzávaniu.

Znova naštartujte motor.

Presuňte radiacu páku do polohy "D" alebo "R" (Multidrive)
alebo "1" alebo "R" (manuálna prevodovka) a uvoľnite par-
kovaciu brzdu. Potom opatrne zošliapnite plynový pedál.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 5

Stlačte tlačidlo, aby ste vypli TRC.

Keď vaše vozidlo uviazne a nemôže sa
pohybovať, núdzové ťažné oko sa použí-
va na to, aby vaše vozidlo bolo vytiahnuté
v prípade núdze iným vozidlom. 
Vaše vozidlo nie je určené k tomu, aby ťa-
halo iné vozidlo.
Nepoužívajte pravé zadné oko. To nie je
určené na ťahanie.
72
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VÝSTRAHA

■Keď sa pokúšate uvoľniť uviaznuté vozidlo

Ak zvolíte pre uvoľnenie vozidla zatlačenie dozadu a dopredu, uistite sa, že
je okolitý priestor prázdny, aby ste zabránili nárazu do iných vozidiel, pred-
metov alebo osôb. Vozidlo môže tiež po uvoľnení náhle vyraziť dopredu ale-
bo dozadu. Buďte mimoriadne opatrní.

■Keď presúvate radiacu páku

U vozidiel s Multidrive buďte opatrní, aby ste nepresúvali radiacu páku pri
zošliapnutom plynovom pedáli.
To môže viesť k neočakávanému prudkému zrýchleniu vozidla, a to môže
spôsobiť nehodu s následkami smrteľných alebo vážnych zranení.

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu prevodovky a iných súčastí

●Vyhnite sa pretáčaniu predných kolies a zošľapovaniu plynového pedálu
viac, ako je nutné.

●Ak zostáva vozidlo uviaznuté po vyskúšaní týchto činností, vozidlo by malo
byť uvoľnené vytiahnutím.
573
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Keď musíte zastaviť vozidlo v prípade núdze

Iba v prípade núdze, napr., keď nie je možné vozidlo zastaviť normál-

nym spôsobom, zastavte vozidlo použitím nasledujúceho postupu:

Rovnomerne stúpnite na brzdový pedál obomi nohami
a pevne ho zošliapnite.

Nepumpujte opakovane brzdovým pedálom, pretože to zvyšuje
námahu potrebnú ku spomaleniu vozidla.

Presuňte radiacu páku do polohy "N".

Ak je radiaca páka presunutá do "N"

Po spomalení zastavte vozidlo na bezpečnom mieste vedľa
cesty.

Vypnite motor.

Ak radiacu páku nie je možné presunúť do "N"

Držte brzdový pedál zošliapnutý obomi nohami, aby ste čo
najviac znížili rýchlosť vozidla.

Vozidlá bez systému bezkľú-
čového nastupovania a štarto-
vania: Vypnite motor otočením
spínača motora do polohy
"ACC".

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

KROK 3

KROK 4
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■Ak musí byť vypnutý motor počas jazdy

●Posilňovač bŕzd a riadenia nebude fungovať, a to spôsobí, že brzdový pe-
dál pôjde obtiažnejšie zošliapnuť a volant pôjde obtiažnejšie otáčať. Pred
vypnutím motora čo najviac spomaľte.

●Vozidlá bez systému bezkľúčového nastupovania a štartovania: Nikdy sa
nepokúšajte vybrať kľúč, pretože sa tým uzamkne volant.

Vozidlá so systémom bezkľú-
čového nastupovania a štar-
tovania: Pre vypnutie motora
stlačte a podržte spínač "EN-
GINE START STOP" po dobu
2 po sebe idúcich sekúnd ale-
bo dlhšie, alebo ho stlačte
krátko 3krát alebo viackrát po
sebe.

Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste vedľa cesty.

KROK 4

Stlačte a držte 2 sekundy alebo dlhšie, 
alebo stlačte krátko 3krát alebo viackrát

KROK 5
575
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6-1. Technické údaje
Údaje o údržbe (palivo, hladina oleja, atď.)

Rozmery a hmotnosti

Celková dĺžka 4 440 mm

Celková šírka 1 790 mm

Celková výška *1

Pneumatiky 
205/60R16

Bez strešných pozdĺžnikov
1 620 mm
1 630 mm *2, 3

So strešnými pozdĺžnikmi
1 660 mm
1 670 mm *2, 3

Pneumatiky 
215/55R17

Bez strešných pozdĺžnikov
1 630 mm
1 640 mm *2

So strešnými pozdĺžnikmi
1 670 mm
1 680 mm *2

Rázvor 2 780 mm

Rozchod
Vpredu 1 535 mm

Vzadu 1 545 mm 

Celková hmotnosť vozidla

1 935 kg *3, 4, 5

2 125 kg *4, 5

2 060 kg *3, 6

2 260 kg *6

Maximálne prí-
pustné zaťaženie 
nápravy

Predná
1 220 kg *4, 5

1 260 kg *6

Zadná 1 180 kg

Zaťaženie na ťažný hák 55 kg

Prípustná hmot-
nosť prípojného 
vozidla

S brzdou 1 300 kg

Bez brzdy 450 kg

Maximálna povolená hmotnosť pre ťažný 
hák/ťažné zariadenie*3 20 kg
78
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*1: Vozidlá bez zaťaženia
*2: Vozidlá s výbavou pre nerovné vozovky
*3: Modely kategórie vozidiel N1
*4: Motor 1ZR-FAE
*5: Motor 2ZR-FAE
*6: Motor 1WW

Pre určenie kategórie vozidla kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného predaj-
cu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybaveného od-
borníka.
579
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Identifikácia vozidla

■ Identifikačné číslo vozidla

Identifikačné číslo vozidla (VIN) je úradné označenie vášho vozidla.
Toto je základné identifikačné číslo vášho vozidla Toyota. Používa sa
na registráciu vlastníctva vášho vozidla.

Toto číslo je vyrazené pod pra-
vým predným sedadlom.

Vozidlá s pravostranným riade-
ním: Toto číslo je vyrazené na
hornej ľavej časti prístrojového
panelu.

Toto číslo je tiež uvedené na vý-
robnom štítku na ľavom stred-
nom stĺpiku.
80
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■ Číslo motora

Číslo motora je vyrazené na bloku motora, viď obrázky.

Benzínový motor

Naftový motor
581
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Motor

Benzínový motor

Model 1ZR-FAE, 2ZR-FAE

Typ 4valcový, radový, 4taktný, zážihový

Vŕtanie a zdvih

Motor 1ZR-FAE
80,5  78,5 mm
Motor 2ZR-FAE
80,5  88,3 mm

Zdvihový objem

Motor 1ZR-FAE
1 598 cm3

Motor 2ZR-FAE
1 798 cm3

Vôľa ventilov 
(Studený motor)

Automatické nastavenie

Napnutie hnacieho re-
meňa

Vozidlá bez systému 
klimatizácie

Vozidlá so systé-
mom klimatizácie

7,6  10,0 mm*

*: Prehnutie hnacieho remeňa pri sile 98 N, vyvo-
dené palcom (použitý remeň)

Kľuková
hriadeľ

Alternátor

Vodné 
čerpadlo

Kľuková
hriadeľ

Alternátor

Vodné 
čerpadlo

Kompresor 
klimatizácie
82
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Naftový motor

Palivo

Benzínový motor

Naftový motor

Model 1WW

Typ
4valcový, radový, 4taktný, vznetový 
(s turbodúchadlom)

Vŕtanie a zdvih 78,0  83,6 mm

Zdvihový objem 1 598 cm3

Vôľa ventilov 
(Studený motor)

Automatické nastavenie

Napnutie hnacieho re-
meňa

Automatické nastavenie

Typ paliva

Oblasť EU:
Iba bezolovnatý benzín odpovedajúci Európskej 
norme EN228
Mimo oblasť EU:
Iba bezolovnatý benzín

Oktánové číslo 95 alebo vyššie

Objem palivovej nádrže
(Menovitý)

60 litrov

Typ paliva
Motorová nafta zodpovedajúca Európskej norme 
EN590 je nafta s veľmi nízkym obsahom síry 
(max. 10 mg/kg).

Cetánové číslo 48 alebo vyššie

Objem palivovej nádrže
(Menovitý)

55 litrov
583
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Systém mazania

Benzínový motor

*: Objem motorového oleja je referenčné množstvo, ktoré sa používa pri výme-
ne motorového oleja. Zahrejte a vypnite motor, počkajte dlhšie ako 5 minút
a skontrolujte hladinu oleja na odmerke.

■ Voľba motorového oleja

Oblasť EU

Vo vašom vozidle je použitý olej "Toyota Genuine Motor Oil". Toyota
odporúča používať schválený olej "Toyota Genuine Motor Oil". Môže-
te použiť tiež iný motorový olej rovnakej kvality.

Trieda oleja:

0W-20, 5W-30 a 10W-30:
Viacrozsahový motorový olej API triedy SL "Energy-Conserving", SM
"Energy-Conserving" alebo SN "Resource-Conserving" alebo ILSAC

15W-40:
Viacrozsahový motorový olej API triedy SL, SM alebo SN

Objem oleja 
(Vypustenie a naplnenie 
- menovitý*)

S filtrom

Bez filtra

4,2 litra

3,9 litra
84
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Odporúčaná viskozita (SAE):

SAE 0W-20, ktorým je z výroby
plnené vaše vozidlo, je najlepšou
voľbou z hľadiska nízkej spotre-
by paliva a dobrého štartovania
v chladnom počasí.

Ak nie je olej SAE 0W-20 do-
stupný, môže byť použitý olej
SAE 5W-30. Pri budúcej výmene
oleja by však mal byť nahradený
olejom SAE 0W-20.

Ak použijete motorový olej SAE
10W-30 alebo vyššej viskozity
v extrémne nízkych teplotách,
motor bude ťažké naštartovať,
preto je odporúčaný motorový
olej SAE 0W-20 alebo 5W-30.

Viskozita oleja (ako príklad je tu vysvetlené 0W-20):

• Hodnota 0W v označení 0W-20 vyjadruje vlastnosť oleja, ktorá umož-

ňuje schopnosť štartovania motora za studena. Oleje s nižším číslom

pred W umožňujú ľahšie štartovanie motora v chladnom počasí.

• Hodnota 20 v označení 0W-20 vyjadruje viskóznu vlastnosť oleja, keď

má olej vysokú teplotu. Olej s vyššou viskozitou (vyššou hodnotou) je

vhodnejší, ak vozidlo jazdí vyššími rýchlosťami alebo pri extrémnom

zaťažení.

Predpokladaný rozsah teplôt pred 

budúcou výmenou oleja.

Odporúčané
585
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Čo znamenajú štítky na nádobách oleja:

Niektoré nádoby oleja sú označené jednou alebo dvoma registrova-
nými značkami API, aby vám pomohli zvoliť olej, ktorý by ste mali po-
užiť.

Servisný symbol API

Horná časť: "API SERVICE SN"
znamená označenie kvality oleja
podľa American Petroleum Insti-
tute (API).
Stredná časť: "SAE 0W-20" zna-
mená stupeň viskozity SAE.
Spodná časť: "Resource-Conser-
ving" znamená, že tento olej zais-
ťuje úsporu paliva a ochranu
životného prostredia.

Značka certifikácie ILSAC

Na prednej strane nádobky je zo-
brazená certifikačná značka Inter-
national Lubricant Specification
Advisory Committee (ILSAC).
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Okrem oblasti EU

Vo vašom vozidle je použitý olej "Toyota Genuine Motor Oil". Použí-
vajte Toyotou schválený "Toyota Genuine Motor Oil" alebo ekvivalent-
ný motorový olej, aby odpovedal nasledujúcej triede a viskozite. 

Trieda oleja:

0W-20, 5W-20, 5W-30 a 10W-30:
Viacrozsahový motorový olej API triedy SL "Energy-Conserving", SM
"Energy-Conserving" alebo SN "Resource-Conserving" alebo ILSAC

15W-40 a 20W-50:
Viacrozsahový motorový olej API triedy SL, SM alebo SN

Odporúčaná viskozita (SAE):

Ak použijete motorový olej SAE
10W-30 alebo vyššej viskozity
v extrémne nízkych teplotách,
motor bude ťažké naštartovať,
preto je odporúčaný motorový
olej SAE 0W-20, 5W-20 alebo
5W-30.

Viskozita oleja (ako príklad je tu vysvetlené 0W-20):

• Hodnota 0W v označení 0W-20 vyjadruje vlastnosť oleja, ktorá umož-

ňuje schopnosť štartovania motora za studena. Oleje s nižším číslom

pred W umožňujú ľahšie štartovanie motora v chladnom počasí.

• Hodnota 20 v označení 0W-20 vyjadruje viskóznu vlastnosť oleja, keď

má olej vysokú teplotu. Olej s vyššou viskozitou (vyššou hodnotou) je

vhodnejší, ak vozidlo jazdí vyššími rýchlosťami alebo pri extrémnom

zaťažení.

Predpokladaný rozsah teplôt pred 
budúcou výmenou oleja.
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Čo znamenajú štítky na nádobách oleja:

Niektoré nádoby oleja sú označené jednou alebo dvoma registrova-
nými značkami API, aby vám pomohli zvoliť olej, ktorý by ste mali po-
užiť.

Servisný symbol API

Horná časť: "API SERVICE SN"
znamená označenie kvality oleja
podľa American Petroleum Insti-
tute (API).
Stredná časť: "SAE 0W-20" zna-
mená stupeň viskozity SAE.
Spodná časť: "Resource-Conser-
ving" znamená, že tento olej zais-
ťuje úsporu paliva a ochranu
životného prostredia.

Značka certifikácie ILSAC

Na prednej strane nádobky je zo-
brazená certifikačná značka Inter-
national Lubricant Specification
Advisory Committee (ILSAC).
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Naftový motor

*: Objem motorového oleja je referenčné množstvo, ktoré sa používa pri výme-
ne motorového oleja. Zahrejte a vypnite motor, počkajte dlhšie ako 5 minút
a skontrolujte hladinu oleja na odmerke.

Toyota odporúča používať schválený "Toyota Genuine Motor Oil
5W-30 Premium Fuel Economy for 1WW/2WW engines". Pre použitie
akéhokoľvek iného schváleného motorového oleja kontaktujte ktoré-
hokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného
riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

Objem oleja 
(Vypustenie a naplnenie 
- menovitý*)

S filtrom 5,2 litra

UPOZORNENIE

■Aby ste zabránili poškodeniu motora

●Používanie iných motorových olejov ako "Toyota Genuine Motor Oil 5W-30
Premium Fuel Economy for 1WW/2WW engines" alebo niektorého ďalšie-
ho schváleného motorového oleja môže spôsobiť poškodenie motora.

●Ak nie sú schválené oleje dostupné, môže byť použitý 1 liter nasledujúcich
olejov: Oleje ACEA C3.
Overte si, že stupeň viskozity je SAE 0W-40, 0W-30, 5W-40 alebo 5W-30.
Iné ako tieto viskozity môžu poškodiť motor.
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Systém chladenia

Objem 
náplne
(Menovitý)

Motor 1ZR-FAE

Pre Grécko a Cyprus
6,3 litra
Ostatné
5,6 litra

Motor 2ZR-FAE

Manuálna prevodovka
Pre Grécko a Cyprus:
6,3 litra
Ostatné:
5,6 litra
Multidrive
6,2 litra

Motor 1WW

S prídavným kúrením
7,3 litra
Bez prídavného kúrenia
7,0 litra

Typ 
chladiacej 
kvapaliny

Motory 1ZR-FAE 
a 2ZR-FAE

Používajte niektorý z nasledujúcich.
• "Toyota Super Long Life Coolant"
• Podobná vysoko kvalitná bezsilikátová, 

bezaminová, bezdusitanová a bezbori-
tanová chladiaca kvapalina na bázi ety-
lénglykolu s technológiou trvanlivých 
hybridných organických kyselín

Nepoužívajte samotnú obyčajnú vodu.

Motor 1WW

"Toyota Genuine Premium Long Life Cool-
ant 1WW/2WW" alebo ekvivalentný. Kon-
centrovaný produkt "Toyota Genuine 
Premium Long Life Coolant 1WW/2WW" 
je nutné vždy zmiešať v pomere 50 % 
chladiacej kvapaliny a 50 % deionizova-
nej vody.
Nepoužívajte samotnú obyčajnú vodu.
Pre použitie akejkoľvek inej schválenej 
chladiacej kvapaliny motora kontaktujte 
ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu 
alebo servis Toyota, alebo iného riadne 
kvalifikovaného a vybaveného odborníka.
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Systém zapaľovania (iba benzínový motor)

Elektrický systém

Akumulátory s vetracími zátkami

Akumulátory bez vetracích zátok

Zapaľovacie sviečky
Výrobca DENSO SC20HR11

Medzera 1,1 mm

UPOZORNENIE

■ Irídiové zapaľovacie sviečky

Používajte iba irídiové zapaľovacie sviečky. Neupravujte medzeru medzi elek-
tródami.

Akumulátor

Špecifická hustota elektrolytu pri 
20 C:

1,250 1,290 Úplne nabitý
1,160 1,200 Polovične nabitý
1,060 1,100 Vybitý

Nabíjací prúd
Rýchle nabíjanie
Pomalé nabíjanie

15 A max.
5 A max.

Akumulátor

Napätie naprázdno pri 20 C: 12,6 12,8 V Úplne nabitý
12,2 12,4 V Polovične nabitý
11,8 12,0 V Vybitý
(Napätie je kontrolované 20 minút po 
vypnutí motora a všetkých svetiel.)

Nabíjací prúd 5 A max.
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Multidrive (iba motor 2ZR-FAE)

Objem kvapaliny je referenčná hodnota. Ak je nutná výmena, kontaktuj-
te ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo
iného riadne kvalifikovaného a vybaveného odborníka.

Objem kvapaliny 
(Menovitý)

7,6 litra

Typ kvapaliny Toyota Genuine CVT Fluid FE

UPOZORNENIE

■Typ kvapaliny Multidrive

Použitie inej kvapaliny Multidrive ako "Toyota Genuine CVT Fluid FE" môže
spôsobiť zhoršenie kvality radenia, zasekávanie prevodovky doprevádzané
vibráciami a tiež aj poškodenie prevodovky vášho vozidla.
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Manuálna prevodovka

Spojka

Objem prevodo-
vého oleja 
(Menovitý)

Benzínový motor 2,4 litra

Naftový motor 2,1 litra

Typ prevodového oleja

Používajte niektorý z nasledujúcich:
• "TOYOTA Genuine Manual 

Transmission Gear Oil LV"
• Iný prevodový olej, ktorý zodpovedá 

špecifikáciám API GL-4 a SAE 75W

UPOZORNENIE

■Prevodový olej manuálnej prevodovky

Uvedomte si, že v závislosti na jednotlivých vlastnostiach použitého prevo-
dového oleja alebo prevádzkových podmienkach môžu byť zvuk pri voľno-
behu, citlivosť radenia a/alebo spotreba paliva rozdielne alebo ovplyvnené.
Pre dosiahnutie optimálneho výkonu odporúča Toyota používať "TOYOTA
Genuine Manual Transmission Gear Oil LV".

Voľný chod pedálu 5  15 mm

Typ kvapaliny
SAE J1703 alebo FMVSS No.116 DOT 3 
alebo SAE J1704 alebo FMVSS No.116 
DOT 4
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Brzdy

*1: Minimálna medzera pedálu pri zošliapnutí silou 294 N pri bežiacom motore.

*2: Dráha páky parkovacej brzdy pri zatiahnutí smerom hore silou 200 N.

Riadenie

Medzera pedálu*1

Vozidlá s ľavostranným riade-
ním

Vozidlá s pravostranným ria-
dením

75 mm Min.

70 mm Min.

Voľný chod pedálu 1  6 mm

Zdvih páky parkovacej brzdy*2 6  9 cvaknutí

Typ kvapaliny
SAE J1703 alebo FMVSS No.116 DOT 3 
alebo SAE J1704 alebo FMVSS No.116 
DOT 4

Vôľa Menej ako 30 mm
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Pneumatiky a kolesá

16" pneumatiky

Rozmer pneumatík
205/60R16 92V, 
T145/70D17 106M (kompaktné rezervné koleso)

Benzínový motor

Tlak hustenia pneumatík 
(Odporúčaný tlak hustenia 
studených pneumatík)

Rýchlosť 
vozidla

Predné kolesá 
kPa (kg/cm2 
alebo bar; psi)

Zadné kolesá 
kPa (kg/cm2 
alebo bar; psi)

160 km/h 
alebo nižšia

240 (2,4; 35) 230 (2,3; 33)

Vyššia ako 
160 km/h

270 (2,7; 40) 260 (2,6; 38)

 Naftový motor

Tlak hustenia pneumatík 
(Odporúčaný tlak hustenia 
studených pneumatík)

Rýchlosť 
vozidla

Predné kolesá 
kPa (kg/cm2 
alebo bar; psi)

Zadné kolesá 
kPa (kg/cm2 
alebo bar; psi)

160 km/h 
alebo nižšia

250 (2,5; 36) 230 (2,3; 33)

Vyššia ako 
160 km/h

280 (2,8; 41) 260 (2,6; 38)

Tlak hustenia pneumatík 
(Kompaktné rezervné 
koleso)
(Odporúčaný tlak hustenia 
studených pneumatík)

420 kPa (4,2 kgf/cm2 alebo bar; 60 psi)

Rozmer kolies
16  6 1/2J, 
17  4T (kompaktné rezervné koleso)

Uťahovací moment matíc 
kolies

103 N·m
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17" pneumatiky

Rozmer pneumatík
215/55R17 94W, 
T145/70D17 106M (kompaktné rezervné 
koleso)

Benzínový motor

Tlak hustenia pneumatík 
(Odporúčaný tlak hustenia 
studených pneumatík)

Rýchlosť 
vozidla

Predné kolesá 
kPa (kg/cm2 
alebo bar; psi)

Zadné kolesá 
kPa (kg/cm2 
alebo bar; psi)

190 km/h 
alebo nižšia

240 (2,4; 35) 230 (2,3; 33)

Vyššia ako 
190 km/h

270 (2,7; 40) 260 (2,6; 38)

 Naftový motor

Tlak hustenia pneumatík 
(Odporúčaný tlak hustenia 
studených pneumatík)

Rýchlosť 
vozidla

Predné kolesá 
kPa (kg/cm2 
alebo bar; psi)

Zadné kolesá 
kPa (kg/cm2 
alebo bar; psi)

190 km/h 
alebo nižšia

250 (2,5; 36) 230 (2,3; 33)

Vyššia ako 
190 km/h

280 (2,8; 41) 260 (2,6; 38)

Tlak hustenia pneumatík 
(Kompaktné rezervné 
koleso)
(Odporúčaný tlak hustenia 
studených pneumatík)

420 kPa (4,2 kgf/cm2 alebo bar; 60 psi)

Rozmer kolies
17  7J, 
17  4T (kompaktné rezervné koleso)

Uťahovací moment matíc ko-
lies

103 N·m
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■Keď ťaháte príves

Pridajte 20,0 kPa (0,2 kgf/cm2 alebo bar, 3 psi) k odporúčanému tlaku huste-
nia pneumatík a jazdite rýchlosťami do 100 km/h.

■Keď je nasadené kompaktné rezervné koleso (vozidlá s kompaktným
rezervným kolesom)

Neťahajte príves, ak má vaše vozidlo nasadené kompaktné rezervné koleso.
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Žiarovky

*: Ak je vo výbave

A: Halogénové žiarovky H11 B: Výbojkové žiarovky D4S
C: Halogénové žiarovky HB3 D: Halogénové žiarovky H16
E: Bezpätkové žiarovky (oranžové) F: Bezpätkové žiarovky (číre)
G: Bajonetové žiarovky (oranžové) H: Bajonetové žiarovky (číre)
I: Sufitové žiarovky

Žiarovky W Typ

Exteriér

Svetlomety
Tlmené (Halogénové žiarovky)
Tlmené a diaľkové (Výbojkové žiarovky)
Diaľkové (Halogénové žiarovky)

55
35
60

A
B
C

Predné hmlové svetlá 19 D

Predné obrysové svetlá* (Halogénové 
svetlomety)

21/5 F

Predné obrysové svetlá/svetlá pre den-
né svietenie* (Halogénové žiarovky)

21/5 F

Predné smerové svetlá 21 E

Zadné smerové svetlá 21 G

Koncové svetlá 5 H

Cúvacie svetlo 21 H

Zadné hmlové svetlo 21 H

Osvetlenie evidenčného čísla 5 F

Bočné smerové svetlá 5 E

Interiér

Predné osobné/vnútorné lampičky 5 F

Zadné osobné/vnútorné lampičky 8 F

Kozmetické lampičky 8 F

Osvetlenie dverí 5 F

Osvetlenie batožinového priestoru 5 I
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Informácie o palive

■Hrdlo palivovej nádrže pre bezolovnatý benzín (benzínový motor)

Z dôvodu ochrany pred tankovaním nesprávneho paliva je vaše vozidlo vy-
bavené hrdlom palivovej nádrže, do ktorého sa vojde len špeciálna hubica
na bezolovnatý benzín.

■Ak plánujete jazdu do zahraničia (naftový motor)

Nafta s nízkym obsahom síry nemusí byť dostupná, takže si jej dostupnosť
skontrolujte u vášho distribútora.

■Keď motor klepe

●Konzultujte to s ktorýmkoľvek autorizovaným predajcom alebo servisom
Toyota, alebo iným riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

●Občas môžete počuť krátke a slabé klepanie pri akcelerácii alebo jazde
do kopca. To je normálne a nie je dôvod ku znepokojeniu.

Benzínový motor

Oblasť EU:
Vaše vozidlo musí používať iba bezolov-
natý benzín odpovedajúci Európskej 
norme EN228. 
Pre optimálny výkon motora zvoľte bez-
olovnatý benzín s oktánovým číslom 95 
alebo vyšším.
Mimo oblasť EU:
Vaše vozidlo musí používať iba bezolov-
natý benzín.
Pre optimálny výkon motora zvoľte bez-
olovnatý benzín s oktánovým číslom 95 
alebo vyšším.

Naftový motor

Vo vašom vozidle musí byť používaná 
iba motorová nafta zodpovedajúca 
Európskej norme EN590, a to je nafta 
s veľmi nízkym obsahom síry 
(max. 10 mg/kg).
599
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UPOZORNENIE

■Poznámka ku kvalite paliva (benzínový motor)

●Nepoužívajte nesprávne palivá. Ak sú použité nesprávne palivá, dôjde k po-
škodeniu motora.

●Nepoužívajte olovnatý benzín.
Olovnatý benzín spôsobí stratu účinnosti trojcestného katalyzátora a ne-
správnu funkciu systému riadenia emisií. 

●Nepoužívajte zmes benzínu s metanolom, napr. M15, M85, M100. 
Používanie benzínu obsahujúceho metanol môže spôsobiť poškodenie
alebo zlyhanie motora.

●Oblasť EU: Bioetanolové palivo predávané pod názvami napr. "E50" alebo
"E85" a palivo obsahujúce veľké množstvo etanolu by nemalo byť použí-
vané. Použitie týchto palív poškodí palivový systém vozidla. V prípade
akýchkoľvek pochybností kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného pre-
dajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vybavené-
ho odborníka.

●Mimo oblasť EU: Bioetanolové palivo predávané pod názvami napr. "E50"
alebo "E85" a palivo obsahujúce veľké množstvo etanolu by nemalo byť
používané. Vaše vozidlo môže používať benzín zmiešaný s maximálne
10 % etanolu. Použitie paliva s obsahom viac ako 10 % etanolu (E10) po-
škodí palivový systém vozidla. Musíte sa uistiť, že tankovanie je vykoná-
vané iba zo zdroja, kde môže byť zaručená špecifikácia a kvalita.
V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte ktoréhokoľvek autorizova-
ného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného
a vybaveného odborníka.
00
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UPOZORNENIE

■Poznámka ku kvalite paliva (naftový motor)

●Nepoužívajte nesprávne palivá. Ak sú použité nesprávne palivá, dôjde
k poškodeniu motora.

●Oblasť EU: FAME (Fatty Acid Methyl Ester) palivo predávané pod názvami
napr. "B30" alebo "B100" a palivo obsahujúce veľké množstvo FAME by
nemalo byť používané. Použitie týchto palív poškodí palivový systém vo-
zidla. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte ktoréhokoľvek autori-
zovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného
a vybaveného odborníka.

●Mimo oblasť EU: FAME (Fatty Acid Methyl Ester) palivo predávané pod ná-
zvami napr. "B30" alebo "B100" a palivo obsahujúce veľké množstvo FAME
by nemalo byť používané. Vaše vozidlo môže používať motorovú naftu
zmiešanú s maximálne 5 % bionafty FAME (B5). Použitie paliva s obsahom
viac ako 5 % FAME (B5) poškodí palivový systém vozidla. Musíte sa uistiť,
že tankovanie je vykonávané iba zo zdroja, kde môže byť zaručená špecifi-
kácia a kvalita. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte ktoréhokoľ-
vek autorizovaného predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne
kvalifikovaného a vybaveného odborníka.
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6-2. Prispôsobenie
Prispôsobiteľné funkcie

Prispôsobiteľné funkcie

Vozidlá s navigačným/multimediálnym systémom: Nastavenie, kto-
ré môže byť zmenené použitím navigačného/multimediálneho sys-
tému 
(Ďalšie informácie o prispôsobení nastavenia použitím navigačné-
ho/multimediálneho systému - viď "Príručka pre užívateľa navigač-
ného a multimediálneho systému".)

Nastavenie, ktoré môže byť zmenené ktorýmkoľvek autorizovaným
predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným riadne kvalifikova-
ným a vybaveným odborníkom

Vysvetlenie symbolov: O = Dostupné, — = Nedostupné

Položka Funkcia
Prvotné 

nastavenie
Prispôsobené 

nastavenie

Systém bez-
kľúčového 
nastupovania 
a štartovania 
(S. 42)

Systém bezkľúčové-
ho nastupovania 
a štartovania

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ O O

Funkcia výstrahy 
otvorených dverí (keď 
zamykáte vozidlo)

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ — O

Vaše vozidlo má rôzne druhy elektronických funkcií, ktoré môžu byť

prispôsobené vašim požiadavkám. Naprogramovanie týchto predvo-

lieb vyžaduje špeciálne vybavenie a môže byť vykonané ktorýmkoľ-

vek autorizovaným predajcom alebo servisom Toyota, alebo iným

riadne kvalifikovaným a vybaveným odborníkom.

Niektoré nastavenia funkcií sa zmenia súčasne s nastavením iných funk-
cií, ktoré sú prispôsobované. Kontaktujte ktoréhokoľvek autorizovaného
predajcu alebo servis Toyota, alebo iného riadne kvalifikovaného a vyba-
veného odborníka.
02
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6-2. Prispôsobenie

6

T
echn

ické údaje vo
zidla

VERSO
Systém bez-
kľúčového 
nastupovania 
a štartovania 
(S. 42)/
Bezdrôtové 
diaľkové 
ovládanie 
(S. 64)

Bezdrôtové diaľkové 
ovládanie

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ — O

Signalizácia činnosti 
(Varovné svetlá)

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ — O

Uplynulý čas pred ak-
tiváciou funkcie auto-
matického zamknutia 
dverí, keď dvere ne-
boli po odomknutí 
otvorené

30 sekúnd

60 sekúnd

— O

120 sekúnd

Zamykanie 
dverí 
(S. 73)

Presunutie radiacej 
páky do inej polohy 
než "P" zamkne všet-
ky dvere*1

VYPNUTÉ ZAPNUTÉ O O

Presunutie radiacej 
páky do "P" odomkne 
všetky dvere*1

VYPNUTÉ ZAPNUTÉ O O

Funkcia automatické-
ho zamknutia dverí 
s detekciou rýchlosti

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ O O

Otvorenie dverí vodi-
ča odomkne všetky 
dvere

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ — O

Systém auto-
matického 
ovládania 
svetiel 
(S. 244)

Citlivosť senzora 
svetla

Úroveň 3
Úrovne
1 až 5

O O

Položka Funkcia
Prvotné 

nastavenie
Prispôsobené 

nastavenie
603
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6-2. Prispôsobenie

VERSO
*1: Vozidlá s Multidrive
*2: Vozidlá so systémom bezkľúčového nastupovania a štartovania

Osvetlenie 
(S. 358)

Uplynulý čas pred 
vypnutím osvetlenia

15 sekúnd
7,5 sekundy

— O
30 sekúnd

Činnosť po vypnutí 
spínača motora (vo-
zidlá bez systému 
bezkľúčového nastu-
povania a štartova-
nia) alebo spínača 
"ENGINE START 
STOP" (vozidlá so 
systémom bezkľúčo-
vého nastupovania 
a štartovania)

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ — O

Činnosť pri odomknu-
tí dverí

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ — O

Činnosť pri priblížení 
sa k vozidlu, keď 
máte pri sebe elektro-
nický kľúč*2 (Keď je 
spínač osvetlenia in-
teriéru v polohe dverí)

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ — O

Osvetlenie priestoru 
pre nohy

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ — O

Osvetlenie kabíny ZAPNUTÉ VYPNUTÉ — O

Svetlá 
(S. 244)

Doba, v ktorej sú zap-
nuté tlmené svetlá, 
keď je vozidlo zapar-
kované.

30 sekúnd

60 sekúnd

— O90 sekúnd

120 sekúnd

Parkovací 
asistent
(S. 265)

Hlasitosť bzučiaku 3 1 až 5 — O

Položka Funkcia
Prvotné 

nastavenie
Prispôsobené 

nastavenie
04
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6-2. Prispôsobenie

6

T
echn

ické údaje vo
zidla

VERSO
Multiinformačný displej (S. 232)

Dostupné jazyky
Angličtina, francúzština, nemčina, talianči-
na, španielčina, ruština a turečtina
605
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VERSO
6-3. Inicializácia
Zariadenia pre inicializáciu

*: Iba naftový motor

Položka Kedy vykonať inicializáciu Odkaz

Údaje údržby 
motorového oleja* Po výmene motorového oleja S. 420

Výstražný systém 
tlaku pneumatík 
(ak je vo výbave)

• Keď striedate pneumatiky na 
vozidlách, ktoré majú odlišný 
tlak hustenia predných a zad-
ných pneumatík.

• Keď meníte tlak hustenia 
pneumatík (napr., keď sa 
mení cestovná rýchlosť)

• Keď meníte rozmer pneuma-
tík

S. 433

Nasledujúce zariadenia musia byť inicializované, aby normálne fun-

govali v prípadoch, že je akumulátor znova pripojený, alebo je vyko-

návaná údržba na vozidle.
06
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VERSO
Zoznam skratiek
Zoznam skratiek

SKRATKY VÝZNAM

ABS Protiblokovací brzdový systém

CRS Detský zádržný systém

DISP Display (Obrazovka)

ECU Elektronická riadiaca jednotka

ELR Núdzovo blokovaný navíjač

EPS Elektrický posilňovač riadenia

GVM Celková hmotnosť vozidla

LED Elektroluminiscenčná dióda 

MPAC Maximálne prípustné zaťaženie nápravy

SRS Doplnkový zádržný systém

TRC Protipreklzový systém

TWI Indikátory opotrebovania behúňa

VIN Identifikačné číslo vozidla

VSC+ Riadenie stability vozidla+
08
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VERSO
Abecedný register
Abecedný register
A/C
Automatický systém 

klimatizácie .........................310
Filter klimatizácie ..................450
Manuálny systém 

klimatizácie .........................304
ABS ...........................................280
Airbagy

Pokyny k airbagom pre vaše 
dieťa ...................................153

Pokyny pre bočné airbagy ....153
Pokyny pre hlavové airbagy..153
Prevádzkové podmienky 

airbagov..............................149
Prevádzkové podmienky 

bočných airbagov ...............149
Prevádzkové podmienky 

hlavových airbagov.............149
Správna jazdná poloha ..145, 153
SRS airbagy..........................147
Systém manuálneho zapnutia/

vypnutia airbagov ...............178
Umiestnenie airbagov ...........147
Úprava a likvidácia 

airbagov..............................157
Všeobecné pokyny 

pre airbagy..........................153
Výstražná kontrolka 

airbagov..............................501
Aktívne opierky hlavy................84

Akumulátor
Ak má vozidlo vybitý 

akumulátor.......................... 565
Prezeranie ............................ 425
Príprava a kontrola pred 

zimou.................................. 289
Alarm ........................................ 136
Anténa ...................................... 326
Asistent rozjazdu do kopca .... 280
Audio vstup.............................. 354
Audiosystém

Anténa .................................. 326
Audio vstup ........... 338, 345, 354
Disky MP3/WMA................... 332
iPod....................................... 338
Optimálne použitie ................ 352
Prehrávač CD ....................... 327
Prenosný prehrávač.............. 354
Rádio .................................... 323
Spínače audiosystému 

na volante........................... 355
Typ........................................ 321
USB pamäť ........................... 345
Zásuvka AUX........................ 354

Automatický systém 
klimatizácie

Automatický systém 
klimatizácie......................... 310

Filter klimatizácie .................. 450

Batožinový priestor
Kryt batožín........................... 387
Príručné schránky................. 386
Upevňovacie oká .................. 385

Bezkľúčový nástup.............. 42, 64

A

B

609
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Abecedný register

VERSO
Bezpečnostné pásy
Ako sa majú deti pripútať 

bezpečnostným pásom.......100
Ako sa pripútať 

bezpečnostným pásom.........96
Čistenie a údržba 

bezpečnostných pásov .......401
Inštalácia detských zádržných 

systémov ............................166
Kontrolka...............................503
Kontrolka bezpečnostného 

pásu spolujazdca 
vzadu..........................231, 503

Nastavenie bezpečnostných 
pásov....................................96

Núdzovo blokovaný navíjač ..100
Predpínače bezpečnostných 

pásov..................................100
Tehotné ženy, správne 

použitie bezpečnostného 
pásu....................................101

Bezpečnosť detí
Ako sa majú deti pripútať 

bezpečnostným pásom.......100
Detské poistky.........................75
Detský zádržný systém.........158
Inštalácia detských 

sedačiek .............................166
Pokyny pre airbagy ...............153
Pokyny pre akumulátor...427, 567
Pokyny pre bezpečnostné 

pásy ....................................101
Pokyny pre clonu 

panoramatickej strechy.......117
Pokyny pre elektricky 

ovládané okná ....................115
Pokyny pre vybratie batérie 

kľúča...................................456
Pokyny pre vyhrievanie 

sedadiel ..............................377
Spínač blokovania okien .......112

Bočné airbagy..........................147

Bočné smerové svetlá
Spínač................................... 218
Výkon.................................... 598

Bočné zrkadlá
Nastavenie a sklopenie......... 109

Brzda
Parkovacia brzda .................. 219

Brzdový asistent...................... 280

Celkové počítadlo 
kilometrov .............................. 222

Clona panoramatickej 
strechy ................................... 116

Cúvacie svetlo
Výkon.................................... 598
Výmena žiarovky .................. 472

Čistenie
Bezpečnostné pásy .............. 401
Exteriér ................................. 396
Interiér................................... 400

Denné počítadlo kilometrov ... 222
Detské poistky ........................... 75
Detský zádržný systém

Detské sedačky, definícia ..... 158
Detské sedačky, inštalácia ... 166
Inštalácia CRS pomocou 

bezpečnostných pásov....... 167
Inštalácia CRS pomocou 

horných remeňov................ 173
Inštalácia CRS pomocou 

pevných úchytov ISOFIX.... 172
Sedačky pre kojencov, 

definícia .............................. 158
Sedačky pre kojencov, 

inštalácia ............................ 166
Sedačky pre väčšie deti, 

definícia .............................. 158
Sedačky pre väčšie deti, 

inštalácia ............................ 166

C

Č

D
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Abecedný register

VERSO
Disk MP3...................................332
Disk WMA .................................332
Držiaky fliaš..............................368
Držiaky nápojov .......................366
Dvere

Bočné dvere............................73
Bočné zrkadlá .......................109
Detské poistky zadných dverí .. 75
Sklá dverí ..............................112
Systém dvojitého 

zamykania ..........................134
Zadné dvere............................79
Zámky dverí ................42, 64, 73

Dvierka palivovej nádrže.........119

Elektricky ovládané okná........112
Elektronický kľúč

Keď váš elektronický kľúč 
riadne nefunguje.................562

Elektronický posilňovač 
riadenia...................................280

EPS............................................280

Filter klimatizácie.....................450

Háčiky
Upevňovacie oká ..................385

Hlavové airbagy .......................147
Hmlové svetlá

Spínač...................................251
Výkon....................................598
Výmena žiaroviek..................472

Hmotnosť .................................578
Hodiny......................................  238

Chladiaca kvapalina motora
Objem ................................... 590
Prezeranie ............................ 422
Príprava a kontrola pred 

zimou.................................. 289
Chladič...................................... 424

Identifikácia
Motor..................................... 581
Vozidlo .................................. 580

Identifikačné číslo vozidla ...... 580
Indikátor teploty chladiacej 

kvapaliny motora (Modrý) .... 229
Indikátory ................................. 227
Informácia pre čerpaciu 

stanicu.................................... 624
Inicializácia

Výstražný systém tlaku 
pneumatík........................... 432

Zariadenia pre inicializáciu ... 606

Jazda
Pokyny pre jazdu v zime....... 289
Pokyny pre zábeh vozidla..... 187
Postupy................................. 184
Správna poloha..................... 145

Kapota ...................................... 410
Klaksón..................................... 221
Kľúč s bezdrôtovým 

diaľkovým ovládaním
Bezdrôtové diaľkové 

ovládanie .............................. 64
Výmena batérie..................... 453

E

F

H

CH

I

J

K

611
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Abecedný register

VERSO
Kľúče
Bezkľúčový nástup............42, 64
Elektronický kľúč .....................38
Keď elektronický kľúč riadne 

nefunguje............................562
Keď stratíte kľúče..................560
Kľúč s bezdrôtovým 

diaľkovým ovládaním............64
Kľúče.......................................38
Mechanický kľúč .....................38
Spínač motora...............198, 202
Spínač zapaľovania ......198, 202
Štítok s číslom kľúča...............38

Kľuka zdviháku ................522, 539
Kolenný airbag.........................147
Kolesá.......................................447
Koncové svetlá

Spínač...................................244
Výkon....................................598
Výmena žiaroviek..................472

Kondenzátor.............................424
Kontrolka bezpečnostných 

pásov vodiča a spolujazdca 
vpredu ....................................503

Kozmetické lampičky
Kozmetické lampičky ............372
Výkon....................................598

Kozmetické zrkadlá .................372
Kryt batožín ..............................387
Kryt motorového priestoru .....416
Kvapalina

Ostrekovač............................429

Lakťové opierky....................... 378

Manuálna prevodovka
Indikátor radenia ................... 215
Manuálna prevodovka .......... 214

Manuálny systém 
klimatizácie ............................ 304

Medzichladič ............................ 424
Motor

Ako naštartovať motor .. 198, 202
Identifikačné číslo ................. 580
Kapota .................................. 410
Keď nie je možné 

naštartovať motor ............... 556
Motorový priestor .................. 414
Prehrievanie.......................... 569
Režim PRÍSLUŠENSTVO .... 204
Spínač motora .............. 198, 202
Spínač zapaľovania ...... 198, 202

Motorový olej
Objem ................................... 584
Prezeranie ............................ 417
Príprava a kontrola pred 

zimou.................................. 289
Multidrive

Jazda v 7stupňovom 
športovom sekvenčnom 
režime radenia.................... 211

Keď nie je možné vyradiť 
radiacu páku z "P" .............. 559

Multidrive .............................. 208
Multiinformačný displej .......... 232

L

M

12
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Abecedný register

VERSO
Náklad.......................................286
Napájacie zásuvky...................374
Náradie..............................522, 539
Núdza, v prípade

Ak má vozidlo vybitý 
akumulátor..........................565

Keď dôjde k defektu 
pneumatiky ................522, 539

Keď elektronický kľúč riadne 
nefunguje............................562

Keď máte podozrenie na 
poruchu...............................498

Keď musí byť vaše vozidlo 
odtiahnuté...........................491

Keď musíte zastaviť 
vozidlo v prípade núdze......574

Keď nie je možné 
naštartovať motor ...............556

Keď nie je možné ovládať 
otvárač zadných dverí ........561

Keď nie je možné vyradiť 
radiacu páku z "P" ..............559

Keď sa rozsvieti výstražná 
kontrolka .............................500

Keď sa vozidlo prehrieva ......569
Keď sa zobrazí výstražné 

hlásenie ..............................509
Keď stratíte kľúče..................560
Keď vozidlo uviazne..............572
Keď zaznie výstražný 

bzučiak ...............................500

Obmedzovač rýchlosti ............ 262
Odhmlievanie

Bočné zrkadlá ....................... 319
Zadné okno........................... 319

Odhmlievanie zadného okna.. 319
Odkladacia schránka............... 363
Okná

Elektricky ovládané okná ...... 112
Odhmlievanie zadného 

okna.................................... 319
Ostrekovač.................... 252, 257

Olej
Motorový olej ........................ 417

Opierky hlavy
Nastavenie.............................. 94

Osobné/vnútorné lampičky
Spínač........................... 359, 360
Výkon.................................... 598

Ostrekovač
Prezeranie ............................ 429
Príprava a kontrola pred 

zimou.................................. 289
Spínač........................... 252, 257

Ostrekovače svetlometov ....... 255
Osvetlenie

Kozmetické lampičky ............ 372
Osvetlenie batožinového 

priestoru ............................... 80
Osvetlenie dverí.................... 358
Osvetlenie predných dverí .... 358
Osvetlenie priestoru 

pre nohy ............................. 358
Páčka smerových svetiel ...... 218
Spínač hmlových svetiel ....... 251
Spínač osobných/vnútorných 

lampičiek .................... 359, 360
Spínač svetlometov .............. 244
Spínač varovných svetiel ...... 490
Výkon.................................... 598
Výmena žiaroviek ................. 472

N O
613

_WE_OM64574SK



6

Abecedný register

VERSO
Osvetlenie dverí
Osvetlenie dverí ....................358
Výkon....................................598

Osvetlenie evidenčného čísla
Spínač...................................244
Výkon....................................598
Výmena žiaroviek..................472

Osvetlenie interiéru
Osvetlenie interiéru .......359, 360
Spínač...........................359, 360
Výkon....................................598

Osvetlenie odkladacej 
schránky.................................363

Osvetlenie priestoru 
pre nohy .................................358

Otáčkomer................................222
Otvárač

Dvierka palivovej nádrže.......119
Kapota...................................410

Ovládač manuálneho 
nastavenia sklonu 
svetlometov ...........................245

Ovládanie jasu
Ovládanie osvetlenia 

prístrojového panelu ...........226
Ovládanie osvetlenia 

prístrojového panelu.............226

Palivo
Informácia ............................. 599
Informácia pre čerpaciu 

stanicu ................................ 624
Objem ................................... 583
Palivomer.............................. 222
Systém uzatvorenia 

palivového čerpadla ........... 499
Tankovanie ........................... 119
Typ........................................ 583

Palivový filter ........................... 430
Parkovací asistent ................... 265
Parkovacia brzda ..................... 219
Pneumatiky

Keď dôjde k defektu 
pneumatiky ................. 522, 539

Prezeranie ............................ 431
Reťaze .................................. 291
Rezervné koleso ................... 522
Rozmery ............................... 595
Sada pre núdzovú opravu 

pneumatiky ......................... 539
Striedanie pneumatík............ 431
Tlak hustenia ........................ 445
Výmena................................. 522
Výstražný systém tlaku 

pneumatík........................... 432
Zimné pneumatiky ................ 289

Podlahová doska..................... 385
Podlahová rohož...................... 383
Poistky...................................... 457
Pokyny pre nakladanie............ 287
Pokyny pre zábeh vozidla....... 187
Predné hmlové svetlá

Spínač................................... 251
Výkon.................................... 598
Výmena žiaroviek ................. 472

P
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Abecedný register

VERSO
Predné obrysové svetlá
Spínač...................................244
Výkon....................................598
Výmena žiaroviek..................472

Predné sedadlá
Nastavenie ..............................84

Predné smerové svetlá
Spínač...................................218
Výkon....................................598
Výmena žiaroviek..................472

Prehrávač CD ...........................327
Prehrievanie, Motor .................569
Prídavné kúrenie......................317
Prídržné držadlá.......................382
Príručné schránky ...........369, 386
Prispôsobiteľné funkcie..........602
Prístroj

Ovládanie osvetlenia 
prístrojového panelu ...........226

Prístroje.................................222
Protiblokovací brzdový 

systém ...................................280
Protipreklzový systém.............280

Radiaca páka
Keď nie je možné vyradiť 

radiacu páku z "P" ..............559
Manuálna prevodovka...........214
Multidrive...............................208

Rádio.........................................323
Reťaze.......................................289
Rezervné koleso

Miesto uloženia .....................522
Tlak hustenia.........................595

Riadenie stability vozidla +.....280
Rozmery....................................578
Rýchlomer ................................222

Sada pre núdzovú opravu 
pneumatiky ............................ 539

Sedadlá
Čistenie................................. 400
Inštalácia detských zádržných 

systémov ............................ 166
Nastavenie........................ 84, 86
Nastavenie predných 

sedadiel ................................ 84
Nastavenie zadných sedadiel ..86
Opierky hlavy .......................... 94
Pokyny pre nastavenie ..... 85, 93
Správna poloha sedenia 

v sedadle ............................ 145
Vyhrievanie sedadiel............. 376

Senzor vniknutia...................... 138
Servisné kontrolky .................. 227
Schránka v konzole ................. 364
Sklá okien................................. 112
Slnečné clony .......................... 371
Slnečné clony

Panoramatická strecha ......... 116
Zadná strana......................... 381

Smerové svetlá
Spínač................................... 218
Výkon.................................... 598
Výmena žiaroviek ................. 472

R

S
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Abecedný register

VERSO
Spínač
Manuálne zapnutie/vypnutie 

airbagu................................178
Spínač blokovania okien .......112
Spínač centrálneho zamykania 

dverí......................................73
Spínač hmlových svetiel .......251
Spínač motora...............198, 202
Spínač režimu "SPORT" .......209
Spínač stierača a ostrekovača 

zadného okna.....................257
Spínač stieračov 

a ostrekovača 
čelného skla................252, 257

Spínač svetiel........................244
Spínač varovných svetiel ......490
Spínač vynulovania 

výstražného systému tlaku 
pneumatík...........................433

Spínač vypnutia systému 
Stop & Start ........................274

Spínač zapaľovania ......198, 202
Spínače elektricky ovládaných 

okien...................................112
Spínač blokovania okien.........112
Spínač motora..................198, 202
Spínač vypnutia systému 

Stop & Start............................274
Spínač zapaľovania .........198, 202
Spínače radenia prevodovky..208
Starostlivosť

Bezpečnostné pásy...............401
Exteriér..................................396
Interiér...................................400

Stierač a ostrekovač zadného 
okna........................................257

Stierače čelného skla ..............252
Stolíky operadla .......................379
Strešný nosič batožín..............286
Stropná konzola.......................366

Svetlomety
Pokyny pre výbojkové 

svetlomety .......................... 488
Spínač................................... 244
Výkon.................................... 598
Výmena žiaroviek ................. 472

Systém automatického 
nastavenia sklonu 
svetlometov ........................... 249

Systém automatického 
ovládania osvetlenia ............. 244

Systém bezkľúčového 
nastupovania a štartovania

Funkcia nastupovania............. 42
Štartovanie motora ............... 202
Umiestnenie antén.................. 44

Systém dvojitého zamykania...134
Systém chladenia

Prehrievanie motora ............. 569
Systém imobilizéra .................. 124
Systém imobilizéra motora..... 124
Systém klimatizácie

Automatický systém 
klimatizácie......................... 310 

Filter klimatizácie .................. 450
Manuálny systém 

klimatizácie......................... 304
Systém osvetlenia vstupu ...... 361
Systém Stop & Start ................ 273
Systém svetiel 

pre denné svietenie............... 247
Systém uzatvorenia 

palivového čerpadla.............. 499
Systém zámku radenia............ 559
16
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Abecedný register

VERSO
Technické údaje.......................578
Tempomat.................................258
Tlak hustenia pneumatík.........445
TRC ...........................................280

Ťahanie
Núdzové ťahanie...................493
Ťahanie prívesu ....................293

Ťahanie prívesu .......................293

Údaje údržby motorového 
oleja ........................................420

Údržba
Požiadavky na údržbu...........403
Údaje o údržbe......................578
Údržba svojpomocou ............406

Údržba svojpomocou ..............406
Ukazovatele ..............................222
Úložné priestory.......................362
Umývanie a voskovanie ..........396
Upevňovacie oká .....................385
Uviaznutie

Keď vozidlo uviazne..............572

Varovné svetlá
Spínač................................... 490

Vnútorné spätné zrkadlo......... 105
Volant

Nastavenie............................ 104
Spínače audiosystému ......... 355
Zámok stĺpika volantu ... 200, 205

Vonkajšie spätné zrkadlá
Nastavenie a sklopenie......... 109

VSC+ ......................................... 280
Vyhrievanie

Bočné zrkadlo ....................... 319
Vyhrievanie sedadiel............. 376

Vyhrievanie sedadiel ............... 376
Výmena

Batéria kľúča......................... 453
Pneumatiky ........................... 522
Poistky .................................. 457
Žiarovky ................................ 472

Výstražná kontrolka teploty 
chladiacej kvapaliny motora 
(Červená)................................ 500

Výstražné bzučiaky
Brzdový systém .................... 500
Bzučiak systému elektrického 

posilňovača riadenia........... 501
Kontrolka bezpečnostného 

pásu.................................... 503
Otvorené dvere ..................... 512

T

Ť

U

V
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Abecedný register

VERSO
Výstražné hlásenia
DPF katalyzátora ..................512
Hladina motorového oleja .....512
Kontrolka...............................512
Otvorené dvere .....................512
Palivový filter.........................510
Parkovacia brzda ..................512
Spínač spojkového pedálu....510
Systém bezkľúčového 

nastupovania 
a štartovania .......................516

Systém obmedzovača 
rýchlosti ..............................510

Systém zamykania volantu ...510
Tempomat.............................510
Teplota prevodovkovej 

kvapaliny.............................512
Tlak motorového oleja...........509
Údržba motorového oleja......512
Zadné dvere..........................512

Výstražné kontrolky
Brzdový systém.....................500
Hlavná výstražná kontrolka...503
Indikátor poruchy ..................501
Indikátor preklzu....................501
Indikátor zrušenia 

Stop & Start ........................501
Kontrolka bezpečnostného 

pásu....................................503
Nízka hladina paliva..............503
Predpínač..............................501
Protiblokovací brzdový 

systém ................................501
SRS airbagy..........................501
Systém automatického 

nastavenia sklonu 
svetlometov ........................501

Systém brzdového asistenta ..501
Systém dobíjania ..................500
Tempomat.............................501

Teplota chladiacej 
kvapaliny motora ................ 500

Výstražná kontrolka systému 
elektrického posilňovača 
riadenia............................... 501

Výstražná kontrolka tlaku 
pneumatík........................... 503

Výstražný systém tlaku 
pneumatík .............................. 432

Funkcia ................................. 432
Inicializácia ........................... 433
Montáž ventilov a vysielačov 

výstražného systému 
tlaku pneumatík .................. 432

Registrácia ID kódov............. 435
Spínač vynulovania 

výstražného systému tlaku 
pneumatík........................... 433

Výstražná kontrolka .............. 503

Zabezpečovací systém
Alarm .................................... 136
Senzor vniknutia ................... 138
Systém dvojitého 

zamykania .......................... 134
Systém imobilizéra motora ... 124

Zadné bočné slnečné clony.... 381
Zadné dvere

Zadné dvere............................ 79
Zadné hmlové svetlo

Spínač................................... 251
Výkon.................................... 598
Výmena žiarovky .................. 472

Zadné sedadlá
Nastavenie.............................. 86
Sklopenie sedadiel.................. 89

Zadné smerové svetlá
Spínač................................... 218
Výkon.................................... 598
Výmena žiaroviek ................. 472

Z

18
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Abecedný register

VERSO
Zapaľovacie sviečky................591
Zapaľovanie

Kľúče.......................................38
Spínač motora...............198, 202
Spínač zapaľovania ......198, 202

Zásuvka AUX............................354
Zdvihák

Umiestnenie podlahového 
zdviháku .............................412

Výmena kolies.......................522
Zdvihák z výbavy 

vozidla ........................522, 539
Zobrazenie

Informácie o jazde.................233
Multiinformačný displej..........232
Výstražné hlásenie................509

Zobrazenie informácií 
o jazde ....................................233

Zobrazenie vonkajšej teploty...233
Zrkadlá

Bočné zrkadlá .......................109
Kozmetické zrkadlá...............372
Odhmlievanie bočných 

zrkadiel ...............................319
Vnútorné spätné zrkadlo .......105

Žiarovky
Výkon....................................598
Výmena.................................472

Ž
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VERSO
Čo robiť, keď...
Čo robiť, keď... 

Defekt pneumatiky
S. 522, 

539 Keď dôjde k defektu pneumatiky

Motor nie je možné naštartovať

S. 556 Keď nie je možné naštartovať motor

S. 124 Systém imobilizéra motora

S. 565 Keď sa vybije akumulátor vozidla

Radiacu páku nie je 
možné vyradiť

S. 559
Keď nie je možné presunúť radia-
cu páku z "P"

Výstražná kontrolka vysokej teploty 
chladiacej kvapaliny motora (Červe-
ná) bliká alebo sa rozsvieti

Spod kapoty vychádza para

S. 569 Keď sa vozidlo prehrieva

Strata kľúča S. 560 Keď stratíte kľúče

Vybitý akumulátor S. 565 Keď sa vybije akumulátor vozidla

Dvere nie je možné zamknúť
S. 73 Bočné dvere
S. 79 Zadné dvere

Klaksón začne znieť S. 136 Alarm

Vozidlo uviazlo v bahne 
alebo v piesku

S. 572 Keď vozidlo uviazne
20

_WE_OM64574SK



Čo robiť, keď...

VERSO
■ Prístrojová doska

Vozidlá s ľavostranným riadením

Vozidlá s pravostranným riadením

Rozsvieti sa výstražná kontrolka 
alebo kontrolka

S. 500
Keď sa rozsvieti výstražná 
kontrolka
621
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Čo robiť, keď...

VERSO
■ Stredný panel

Vozidlá s manuálnym systémom klimatizácie

Vozidlá s automatickým systémom klimatizácie

7miestne modely

5miestne modely

7miestne modely

5miestne modely
22
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Čo robiť, keď...

VERSO
■Výstražné kontrolky

S. 500 S. 501

S. 500 S. 502

S. 500 S. 503
(Červená)

S. 501 S. 503

S. 501 S. 504

S. 501 S. 504

S. 501

alebo

S. 501 S. 504

S. 501

*1: Kontrolka bliká, aby signalizovala poruchu.
*2: Kontrolka sa rozsvieti, aby signalizovala poruchu.

Výstražná kontrolka brzdo-
vého systému

Výstražná kontrolka systému 
automatického nastavenia 
sklonu svetlometov

Výstražná kontrolka systé-
mu dobíjania

Výstražná kontrolka vyso-
kej teploty chladiacej kva-
paliny motora

Výstražná kontrolka nízkej 
hladiny paliva

Indikátor poruchy Hlavná výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka SRS Výstražná kontrolka tlaku 
pneumatík

Výstražná kontrolka ABS

Výstražná kontrolka systému 
elektrického posilňovača 
riadenia

Kontrolka bezpečnost-
ného pásu spolujazdca 
vzadu

Výstražná kontrolka tempo-
matu*1

Indikátor zrušenia 
Stop & Start*1

Kontrolka bezpečnostných 
pásov vodiča a spolujazdca 
vpredu

Indikátor preklzu*2

Zobrazí sa výstražné hlásenie S. 509 Keď sa zobrazí výstražné hlásenie
623
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INFORMÁCIA PRE ČERPACIU STANICU

Dvierka palivovej nádrže

S. 119

Páčka západky

S. 410

Tlak hustenia pneumatík

S. 595

Otvárač dvierok palivovej nádrže

S. 119

Uvoľňovacia páčka zámku kapoty

S. 410

Objem palivovej nádrže 
(menovitý)

Benzínový motor:
60 litrov
Naftový motor:
55 litrov

Typ paliva S. 121, 583

Tlak hustenia studených 
pneumatík

S. 595

Objem motorového oleja
(vypustenie a naplnenie 
- menovitý)

S. 584

Typ motorového oleja S. 584
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