
På grunn av Toyotas kontinuerlige produktutvikling,
forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer uten
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Bildeinnholds-
fortegnelse Søke ved hjelp av illustrasjon

1 Sikkerhet Sørg for å lese gjennom dem

2 Instrumentpanel Slik leser du målere, varsellamper, indikatorer osv.

3 Bruk av 
komponentene

Åpne og lukke dørene og vinduene, justeringer før 
kjøring osv.

4 Kjøring Funksjoner og råd ved kjøring

5 Funksjoner i 
kupeen Bruke funksjonene i kupeen osv.

6 Vedlikehold 
og stell Vedlikehold og stell av bilen

7 Hvis det oppstår 
problemer

Hva du bør gjøre ved funksjonsfeil eller i en 
nødssituasjon

8 Kjøretøy-
spesifikasjoner

Kjøretøyspesifikasjoner, funksjoner som kan tilpasses 
osv.

Stikkordregister
Søke ved hjelp av symptomer

Søke alfabetisk
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Kjøring av bilen ..................152
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Kjøring med tilhenger.........163

4-2. Kjøreprosedyrer
Tenningsbryter...................174
EV-kjøremodus ..................180
Girkasse for 
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for bakrute .......................201
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Trafikksikkerhetspakke ... 206
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system) ........................... 212
LDA (Lane Departure Alert 

med styrekontroll) ........... 227
RSA (Road Sign Assist – 

veiskiltassistent) .............. 235
Dynamisk 

radarcruisekontroll .......... 240
Cruisekontroll .................... 252
Toyota parkeringshjelp...... 256
Blindsonedetektor ............. 264

• Blindsonedetektor- 
funksjonen .................... 267

• Varsling av kryssende 
trafikk bak bilen............. 270

Hjelpesystemer for 
sikker kjøring................... 273

4-6. Kjøretips
Kjøretips for hybridbiler ..... 280
Tips for vinterkjøring.......... 283
Forholdsregler for 

nyttekjøretøyer ................ 287

4 Kjøring
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5-1. Bruke klimaanlegget og 
varmetrådene

Automatisk klimaanlegg.....292
Oppvarmet ratt / 

setevarmere.....................300
5-2. Bruk av kupélysene

Oversikt over kupélys ........303
• Kupélys..........................304
• Leselys ..........................304

5-3. Bruke 
oppbevaringsfunksjonene

Oversikt over 
oppbevaringsrom.............306
• Hanskerom ....................307
• Konsollboks ...................307
• Koppholdere ..................308
• Flaskeholdere................309
• Oppbevaringsrom..........310

Funksjoner i 
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5-4. Bruke andre funksjoner i 
kupeen

Andre funksjoner i 
kupeen.............................323
• Solskjermer....................323
• Sminkespeil ...................323
• Flyttbart askebeger........324
• Strømuttak .....................325
• Armlene .........................326
• Kleskroker......................326
• Støttehåndtak ................327

6-1. Vedlikehold og stell
Rengjøring og beskyttelse 

av bilen utvendig ............. 330
Rengjøring og beskyttelse 

av bilen innvendig ........... 334
6-2. Vedlikehold

Foreskrevet vedlikehold .... 337
6-3. Vedlikehold du kan 

gjøre selv
Forholdsregler ved 

vedlikehold du kan 
gjøre selv ........................ 340

Panser............................... 342
Plassering av jekken ......... 344
Motorrom........................... 345
12-voltsbatteri.................... 353
Dekk .................................. 358
Dekktrykk .......................... 366
Felger ................................ 368
Klimaanleggsfilter.............. 371
Batteri for elektronisk 

nøkkel ............................. 373
Kontrollere og skifte 

sikringer .......................... 376
Lyspærer ........................... 380

5 Funksjoner i kupeen 6 Vedlikehold og stell
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en nødssituasjon .............391
7-2. Tiltak i en nødssituasjon 
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7 Hvis det oppstår 
problemer
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Stikkordregister

Se informasjon om utstyret nedenfor i ”Brukerhåndbok for naviga-
sjons- og multimediesystem” for biler som er utstyrt med naviga-
sjonssystem eller multimediesystem.

• Navigasjonssystem
• Audiosystem

• Toyota parkeringshjelpeskjerm
• Skjerm med panoramaoversikt



6

Til informasjon

Vær oppmerksom på at denne håndboken gjelder for alle modeller og alt
utstyr og ekstrautstyr. Derfor kan du også finne beskrivelser av utstyr som
ikke er montert i ditt kjøretøy.
Alle spesifikasjonene i denne håndboken var gjeldende da håndboken ble
trykket. På grunn av at Toyota kontinuerlig utvikler produktene, forbeholder vi
oss imidlertid retten til å foreta endringer uten varsel.
Avhengig av spesifikasjonene kan de avbildede bilene avvike fra din bil når
det gjelder utstyr.

Markedet inneholder et bredt utvalg av både originale og uoriginale reserve-
deler og tilbehør til biler fra Toyota. Hvis det blir nødvendig å skifte ut noen av
de originale Toyota-delene eller -tilbehøret som følger med bilen, anbefaler
Toyota at disse kun erstattes med originale Toyota-deler eller -tilbehør. Andre
deler og tilbehør av tilsvarende kvalitet kan også brukes. Toyota kan ikke påta
seg noen form for ansvar eller gi garanti for reservedeler eller tilbehør som
ikke er originale Toyota-produkter, og heller ikke gi garanti for utskifting eller
montering av slike deler. I tillegg kan det hende garantien ikke dekker skader
eller driftsproblemer som skyldes bruk av uoriginale reservedeler og tilbehør.

Hovedbrukerhåndbok

Tilbehør, reservedeler og ombygging av din Toyota
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Montering av et toveis radiosystem i bilen kan påvirke elektroniske systemer
som:
●Vanlig/sekvensiell flerportsinnsprøyting
●Dynamisk radarcruisekontrollsystem
●Cruisekontrollsystem
●Blokkeringsfritt bremsesystem (ABS)
●SRS-kollisjonsputesystem
●Beltestrammersystem
Ta kontakt med en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifi-
sert og utstyrt faginstans for nærmere sikkerhetsforanstaltninger og spesialin-
struksjoner vedrørende montering av et toveis radiosystem.
Ytterligere informasjon om frekvensbånd, effektnivåer, antenneposisjoner og
monteringsbestemmelser for montering av RF-sendere er tilgjengelig hos en
autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt fag-
instans.
Deler og kabler under høyspenning i hybridbiler avgir omtrent samme
mengde elektromagnetiske bølger som konvensjonelle bensindrevne biler og
elektriske husholdningsapparater, til tross for at de har elektromagnetisk
skjerming.
Uønsket støy kan oppstå ved bruk av toveis radio.

Montering av et toveis radiosystem



8

SRS-kollisjonsputene og beltestrammerne for sikkerhetsbeltene i din Toyota
inneholder eksplosive kjemikalier. Hvis bilen kasseres med kollisjonsputene
og beltestrammerne for sikkerhetsbeltene intakt, kan disse forårsake ulykker,
for eksempel brann. Sørg for at SRS-kollisjonsputene og beltestrammerne for
sikkerhetsbeltene fjernes og kondemneres av et kvalifisert verksted, en auto-
risert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt fagin-
stans før bilen kondemneres.

Kondemnering av bilen

Bilen er utstyrt med batterier og/eller akkumulatorer. Disse må ikke kastes
i naturen, men leveres på en stasjon for spesialavfall 
(Direktiv 2006/66/EF).
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ADVARSEL

■Generelle forholdsregler ved kjøring
Kjøring i påvirket tilstand: Kjør aldri bilen når du er påvirket av alkohol eller
medikamenter som nedsetter evnen til å kjøre bil. Alkohol og enkelte medi-
kamenter gir nedsatt reaksjonsevne, svekket dømmekraft og redusert koor-
dinasjon, noe som kan forårsake ulykker som fører til alvorlige
personskader.
Defensiv kjøring: Kjør alltid defensivt. Vær forberedt på at andre bilførere
eller fotgjengere kan gjøre feil, og vær klar til å unngå ulykker.
Distrahering av føreren: Hold alltid full oppmerksomhet på kjøringen. Alt
som kan distrahere føreren, for eksempel betjening av instrumenter, tele-
fonsamtaler eller lesning, kan forårsake ulykker som kan føre til alvorlige
personskader for deg, passasjerene eller andre.

■Generelle forholdsregler for barns sikkerhet
La aldri barn være i bilen uten tilsyn, og la aldri barn oppbevare eller bruke
nøkkelen.
Barn kan komme til å starte bilen eller sette girspaken i fri. Det er også fare
for at barn kan skade seg selv ved å leke med vinduene, soltaket eller annet
utstyr i bilen. I tillegg kan ekstremt høy eller ekstremt lav temperatur i bilen
være farlig for barn.
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Slik leser du denne håndboken

ADVARSEL: 
Angir en situasjon som kan føre til alvorlige personskader, der-
som instruksjonene ikke overholdes.

OBS: 
Angir en situasjon som kan skade bilen eller bilens utstyr, der-
som instruksjonene ikke overholdes.

Angir drifts- eller arbeidsprosedyrer. Følg tallene i stigende
rekkefølge.

Angir handlingen (trykke, vri
osv.) som skal utføres for å
betjene brytere o.l.

Angir resultatet av handlin-
gen (f.eks. at et deksel
åpnes).

Angir komponenten eller
posisjonen som omtales.

Betyr ”Ikke ...”, ”Ikke gjør
dette” eller ”Ikke la dette
skje”.

1 2 3
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Lete opp et emne

■ Etter navn
• Alfabetisk 

stikkordregister ...........S. 500

■ Etter monteringsposisjon
• Bildeinnholds-

fortegnelse ...................S. 12

■ Etter symptom eller lyd
• Hva skal du gjøre hvis ... 

(Feilsøking) ................S. 496

■ Søke etter tittel
• Innholdsfortegnelse........S. 2
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Bildeinnholdsfortegnelse

■Utvendig

Sidedører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 107
Låse / låse opp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 107
Åpne/lukke de elektriske vinduene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 145
Låse / låse opp med den mekaniske nøkkelen . . . . . . . . . . . . S. 455
Varselmeldinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 409
Bakluke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 112
Åpne fra kupeen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 112
Åpne utenfra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 113
Varselmeldinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 409
Utvendige speil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142
Justere speilvinkelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142
Folde inn speilene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 143
Fjerne dugg fra speilene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 294

1

2

3
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Vindusviskere frontrute  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 198
Forholdsregler for vintersesongen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 283
Forhindre frost (isfjerner / varmetråder under vindusviskere / 
innretning for raskere oppvarming av frontruten)*  . . . . . . . . . S. 294
Forholdsregler ved bruk av bilvaskautomat. . . . . . . . . . . . . . . S. 332
Drivstoffluke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 203
Fylle opp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 203
Drivstofftype / drivstofftankens kapasitet . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 474
Dekk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 358
Dekkdimensjon/dekktrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 481
Vinterdekk/kjettinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 283
Kontrollere / rotasjon / varselsystem for dekktrykk*  . . . . . . . . S. 358
Hvis du punkterer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 427
Panser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 342
Åpne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 342
Motorolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 476
Hvis bilen overopphetes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 463

Frontlykter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 188
Parklys foran / kjørelys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 188
Tåkelys foran* / tåkelys bak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 196
Blinklys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 186
Baklys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 188
Bremse-/baklys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 188
Bakkestartkontroll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 273
Skiltlys  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 188
Ryggelys
Sette giret i R-stilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 182

4

5

6

7

Lyspærer til utvendige kjørelys
(Skifte: S. 380, watt: S. 482)

*: Utstyrsavhengig

8

9

10

11

12

13

14

15
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■Dashbord

AV/PÅ-bryter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 174
Starte hybridsystemet / skifte modus. . . . . . . . . . . . . . . . S. 174, 175
Nødstopp av hybridsystemet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 391
Hvis hybridsystemet ikke starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 452
Varselmeldinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 422
Girspak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 182
Skifte gir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 182
Forholdsregler ved tauing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 392
Hvis girspaken ikke beveger seg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 454
Målere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 90
Lese målerne / justere styrken på instrumentlyset  . . . . . . . . . . S. 90
Varsellamper/indikatorlamper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 86
Hvis noen av varsellampene tennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 399
Multiinformasjonsdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 94
Energimonitor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 98
Hvis det vises varselmeldinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 407

1

2

3

4
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Parkeringsbremshendel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 187
Sette på / løse ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 187
Forholdsregler for vintersesongen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 284
Varsellyd/-melding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 412
Blinklyshendel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 186
Hovedlysbryter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 188
Frontlykter / parklys foran / baklys / kjørelys . . . . . . . . . . . . . . S. 188
Tåkelys foran*1 / tåkelys bak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 196
Bryter for vindusvisker og -spyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 198
Bryter for vindusvisker og -spyler for bakrute . . . . . . . . . . S. 201
Bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 198, 201
Etterfylle spylervæske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 351
Varselmelding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 418
Utløserspak for panser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 342
Automatisk klimaanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 292
Bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 292
Varmetråder i bakruten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 294
Navigasjonssystem/multimediesystem*1, 2

Åpner for drivstoffluke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 205

*1: Utstyrsavhengig
*2: Se ”Brukerhåndbok for navigasjons- og multimediesystem”.
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■Brytere

Brytere for utvendige speil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 142
LDA-bryter (Lane Departure Alert med 
styrekontroll)*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 227
Bryter for oppvarmet ratt*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 301
Bryter for elektrisk bakluke*1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 112
Brytere for elektriske vinduer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 145
Dørlåsbryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 109
Lås for elektriske vinduer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 145
Nullstillingsbryter for varsling av dekktrykk*1 . . . . . . . . . . S. 360
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Fjernkontrollbrytere for audiosystem*2

Telefonbrytere*2

Målerkontrollbrytere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 95
Bryter for avstand til forankjørende kjøretøy*1  . . . . . . . . . S. 240
Cruisekontroll-bryter
Cruisekontroll*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 252
Dynamisk radar cruisekontroll*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 240
Utløserhendel og låsehendel for tilte- og teleskopratt  . . . S. 138
Knapp for talestyring*1, 2

*1: Utstyrsavhengig
*2: Se ”Brukerhåndbok for navigasjons- og multimediesystem”.
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Bryter for varselblinklys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 390
Bryter for skjerm med panoramavisning*1, 2

VSC OFF-bryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 275
EV-kjøremodusbryter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 180
Brytere for kjøremodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 183
Brytere for forsetevarmere*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 300
Bryter for fjerning av is under vindusviskere foran*1 . . . . S. 295
Bryter for innretning for raskere oppvarming 
av frontrute*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 295
AUX-port/USB-port*1, 2

Brytere for baksetevarmere*1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 302
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■Innvendig

SRS-kollisjonsputer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 33
Gulvmatter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 22
Forseter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 130
Bakseter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 132
Hodestøtter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 135
Sikkerhetsbelter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26
Konsollboks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 307
Innvendige låsebrytere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 109
Koppholdere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 308
Flaskeholdere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 309
Støttehåndtak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 327

*1: Utstyrsavhengig
*2: Se ”Brukerhåndbok for navigasjons- og multimediesystem”.
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Oppbevaringsrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 310
Kupélys*1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 304
Leselys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 304
Soltakbrytere*2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 148
Sminkespeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 323
Solskjermer*3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 323
Innvendig speil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 140

1

2

3

4

5

6

*1: Illustrasjonen viser plassering foran, men disse finnes også bak i bilen.

*2: Utstyrsavhengig
*3: Bruk ALDRI et bakovervendt barne-

sete på et sete som er beskyttet av
en AKTIV KOLLISJONSPUTE
foran setet. Det kan forårsake
ALVORLIGE PERSONSKADER for
BARNET. (→S. 65)
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Før du begynner å kjøre

Bruk kun gulvmatter som er laget spesielt for biler av samme modell
og årsmodell som bilen din. Fest dem skikkelig til teppet.

Sett fast festekrokene (klip-
sene) i maljene på gulvmatten.

Vri på den øvre bryteren på
hver av festekrokene (klip-
sene) for å feste mattene trygt
på plass.

*: Rett alltid inn -merkene.

Formen på festekrokene (klipsene) kan avvike fra bildene som vises i illus-
trasjonen.

Gulvmatte

1

*

2
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ADVARSEL

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan det føre til at førerens gulvmatte begynner å gli, noe som
kan forstyrre bruken av pedalene under kjøring. Bilen kan komme opp i en
uventet høy hastighet eller det kan bli vanskelig å stoppe bilen. Det kan føre til
en alvorlig ulykke og alvorlige personskader.
■Når du plasserer gulvmatten på førersiden

●Bruk ikke gulvmatter som er laget for andre modeller eller årsmodeller enn
bilen din, selv om det er snakk om originale gulvmatter fra Toyota.

●Bruk kun gulvmatter som er laget spesielt for førersiden.
●Fest alltid gulvmatten skikkelig ved hjelp av festekrokene (klipsene) som

følger med.
●Legg aldri to eller flere gulvmatter oppå hverandre.
●Plasser ikke gulvmatten med undersiden opp eller bak frem.

■Før du begynner å kjøre
●Kontroller at gulvmatten er festet skik-

kelig på riktig sted med alle festekro-
kene (klipsene) som følger med. Vær
ekstra nøye med å foreta denne kontrol-
len etter at du har rengjort gulvet.

●Trykk hver pedal helt ned til gulvet
mens hybridsystemet er slått av og giret
står i P-stilling, for å forsikre deg om at
pedalene ikke forstyrres av gulvmatten.
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For sikker kjøring

Juster vinkelen på seteryggen
slik at du sitter oppreist og slip-
per å lene deg forover for å nå
rattet. (→S. 130)
Juster setet slik at du kan
trykke pedalene helt inn og
armene er lett bøyd ved albuen
når du holder rundt rattet. 
(→S. 130)
Lås hodestøtten i stilling slik at midten av hodestøtten er på nivå
med øvre kant av ørene dine. (→S. 135)
Bruk sikkerhetsbeltet på riktig måte. (→S. 26)

Pass på at alle passasjerer tar på seg sikkerhetsbeltet før kjøringen
starter. (→S. 26)
Barn skal sitte i barnesete til de blir store nok til å bruke sikkerhetsbe-
ltene i bilen. (→S. 46)

Både innvendige og utvendige speil skal justeres slik at du har god
sikt bakover. (→S. 140, 142)

Sikre kjørevaner: Juster setet og speilene til riktig stilling før du
kjører.

Riktig kjørestilling
1

2

Riktig bruk av sikkerhetsbeltene

Justere speilene

3

4
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ADVARSEL

Ta hensyn til følgende forholdsregler.
Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.
●Førersetets posisjon må ikke justeres under kjøring.

Dette kan føre til at føreren mister kontrollen over bilen.
●Unngå å bruke en pute i ryggen mellom føreren eller passasjeren og sete-

ryggen.
En pute kan hindre riktig sittestilling og redusere virkningen av sikkerhets-
beltet og hodestøtten.

●Unngå å legge gjenstander under forsetene.
Gjenstander under setene kan bli klemt fast i seteskinnene slik at setene
ikke låses ordentlig på plass. Dette kan føre til en ulykke eller at justerings-
mekanismen blir skadet.

●Hvis du skal kjøre langt, må du ta regelmessige pauser før du begynner å
føle deg trøtt.
Hvis du begynner å føle deg trøtt eller sliten mens du kjører, må du straks
stoppe og ta en pause. Ikke tving deg selv til å kjøre videre.
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Sikkerhetsbelter

● Trekk ut skulderbeltet slik at det
legges helt over skulderen uten
at det kommer i kontakt med
halsen eller glir av skulderen.

● Plasser hoftebeltet så lavt som
mulig over hoftene.

● Juster seteryggens posisjon.
Sitt oppreist og godt tilbake i
setet.

● Unngå å vri sikkerhetsbeltet.

Fest sikkerhetsbeltet ved å
trykke festebøylen ned i beltelå-
sen til det høres et klikk.
Trykk på utløserknappen for å
frigjøre beltet.

Pass på at alle passasjerer tar på seg sikkerhetsbeltet før kjørin-
gen starter.

Riktig bruk av sikkerhetsbeltene

Feste og løse ut sikkerhetsbeltet (bortsett fra midterste baksete)

Utløserknapp

1

2
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Trykk på plate ”B” for å løsne.
Trekk deretter sikkerhetsbeltet
ned mot seteputen i baksetet.

Skyv plate ”A” inn i beltelås ”A”
til du hører et klikk.

Skyv plate ”B” inn i beltelås ”B”
til du hører et klikk.

Feste sikkerhetsbeltet (bortsett fra midterste baksete)

Plate ”B”
1

Plate ”A”

Beltelås ”A”

2

Beltelås ”B”

Plate ”B”
3
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Trykk på utløserknappen for å
løse ut beltelås ”B” med krok i
enden.

Sett plate ”B” eller den meka-
niske nøkkelen (→S. 104) inn i
hullet på beltelåsen for å løse ut
plate ”A” med krok i enden.
Når du løser ut sikkerhetsbeltet, la
det rulle sakte inn.

Legg platene inn i holderen.
Legg plate ”A” og ”B”
sammen, og legg dem deret-
ter i holderen.
Legg platene helt inn.
Dytt platen ned til en klikke-
lyd høres for å låse den på
plass.

Løse ut og oppbevare sikkerhetsbeltet (for midterste baksete)

Utløserknapp

1

2

3

1

2

3
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Skyv skulderfestet ned mens
du trykker inn utløserknappen.
Skyv skulderfestet opp.
Flytt høydejusteringen opp eller
ned etter behov til du hører et klikk.

Beltestrammerne bidrar til at sik-
kerhetsbeltet raskt holder fører og
passasjer på plass, ved å trekke
sikkerhetsbeltene tilbake hvis
bilen utsettes for bestemte typer
front- eller sidekollisjoner.

Beltestrammeren aktiveres ikke
ved mindre frontsammenstøt, ved
sammenstøt fra siden eller bakfra
eller hvis bilen velter.

Justere sikkerhetsbeltets skulderfestehøyde (forseter)
1

2

Beltestrammere for sikkerhetsbelter (forseter)
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■Rullelås i nødssituasjoner (ELR)
Rullelåsen låser beltet ved en eventuell bråbremsing eller ved sammenstøt.
Det kan også låse seg hvis du lener deg for raskt fremover. En jevn og rolig
bevegelse vil gjøre at beltet kan strekkes lenger ut slik at du kan bevege deg
fritt.

■Bruk av sikkerhetsbelter i barnesete
Sikkerhetsbeltene i bilen er først og fremst utformet for personer av voksen
størrelse.
●Barn skal sitte i barneseter til de blir store nok til å bruke sikkerhetsbeltene i

bilen på riktig måte. (→S. 46)
●Når barnet er stort nok til å bruke bilens sikkerhetsbelter på riktig måte, må

du følge instruksjonene for bruk av sikkerhetsbelter. (→S. 26)
■Skifte av sikkerhetsbeltet etter at beltestrammeren har blitt utløst

Dersom kjøretøyet er involvert i flere kollisjoner, aktiveres beltestrammeren i
den første kollisjonen, men ikke de påfølgende.

■Bestemmelser om bruk av sikkerhetsbelter
Hvis regelverket i landet ditt krever bruk av sikkerhetsbelte, må du kontakte
en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans for skifting eller montering av sikkerhetsbelter.

ADVARSEL

Ta hensyn til følgende forholdsregler for å redusere faren for personskade ved
en eventuell nødbremsing, skjening eller ulykke.
Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til alvorlige personskader.
■Bruk av sikkerhetsbelte

●Forsikre deg om at alle passasjerer bruker sikkerhetsbelte.
●Bruk alltid sikkerhetsbeltet på riktig måte.
●Hvert sikkerhetsbelte skal brukes av kun én person. Et sikkerhetsbelte må

ikke brukes av mer enn én person av gangen, inkludert barn.
●Toyota anbefaler at barn sitter i baksetet og bruker sikkerhetsbelte og/eller

et egnet barnesete.
●For å oppnå riktig sittestilling må du ikke lene setet bakover mer enn nød-

vendig. Sikkerhetsbeltet er mest effektivt når føreren eller passasjerene
sitter oppreist og godt lent tilbake mot seteryggen.

● Ikke plasser skulderbeltet under armen.
●Plasser alltid sikkerhetsbeltet lavt og stramt over hoftene.
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ADVARSEL

■Gravide

■Personer som lider av sykdommer
Søk medisinsk rådgivning, og bruk sikkerhetsbeltet på anbefalt måte. 
(→S. 26)

■Når det er barn i bilen
Ikke la barn leke med sikkerhetsbeltet. Hvis beltet tvinnes rundt barnets
hals, kan det føre til kvelning eller andre alvorlige personskader.
Hvis dette skjer og beltelåsen ikke kan løsnes, må man bruke en saks til å
klippe over beltet.

■Beltestrammere
Dersom beltestrammeren aktiveres, tennes varsellampen for funksjonsfeil i
SRS-systemet. I så fall kan ikke sikkerhetsbeltet brukes igjen, og må skiftes
ut av en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans.

■Justerbart skulderfeste
Du må alltid passe på at skulderbeltet ligger over midten av skulderen. Bel-
tet bør holdes unna halsen din, men det må ikke falle av skulderen. Hvis
ikke vil sikkerhetsbeltet gi mindre beskyttelse og forårsake alvorlige person-
skader ved en eventuell ulykke, skjening eller bråbremsing av bilen. 
(→S. 29)

Søk medisinsk rådgivning, og bruk sik-
kerhetsbeltet på anbefalt måte. (→S. 26)
Gravide bør plassere hoftebeltet så lavt
som mulig over hoftene, på samme måte
som andre passasjerer. Trekk skulderbel-
tet helt over skulderen og unngå at beltet
kommer i kontakt med magen.
Hvis sikkerhetsbeltet ikke brukes på riktig
måte, kan det føre til fare for alvorlige
personskader både for kvinnen og foste-
ret ved en eventuell nødbremsing eller
kollisjon.
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ADVARSEL

■Skade og slitasje på sikkerhetsbeltene
●Unngå skade på sikkerhetsbeltene ved å hindre at beltet, festebøylen eller

beltelåsen blir klemt i døren.
●Kontroller sikkerhetsbeltene regelmessig. Kontroller at de ikke er kuttet,

frynset eller har løse deler. Hvis et sikkerhetsbelte er skadet, må det ikke
brukes før det er skiftet. Skadde sikkerhetsbelter beskytter ikke mot alvor-
lige personskader.

●Kontroller at sikkerhetsbeltet og festebøylen er låst fast og at beltet ikke er
vridd.
Hvis sikkerhetsbeltet ikke fungerer som det skal, kontakter du umiddelbart
en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans.

●Skift hele setet, inkludert beltene, hvis bilen har vært innblandet i en alvor-
lig ulykke, selv om det ikke er noen synlige skader.

●Prøv ikke å montere, fjerne, gjøre inngrep i, demontere eller kaste sikker-
hetsbeltene. Alle nødvendige reparasjoner må utføres av en autorisert
Toyota-forhandler. Feil håndtering av beltestrammerne kan føre til at de
ikke fungerer som de skal, noe som kan føre til alvorlige personskader.

■Ved bruk av sikkerhetsbeltet for det midtre baksetet

Det midtre sikkerhetsbeltet bak må ikke
brukes hvis en av beltelåsene er frigjort.
Hvis kun en av beltelåsene festes, kan
det oppstå alvorlige personskader ved
eventuell bråbremsing, plutselig skjening
eller en ulykke.
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SRS-kollisjonsputer

◆ SRS-frontkollisjonsputer

SRS-kollisjonspute for fører/passasjer i forsete
Kan bidra til å beskytte hodet og brystet til føreren og passasje-
ren foran mot sammenstøt med deler av interiøret
SRS-knekollisjonspute for fører
Kan bidra til å beskytte føreren

◆ SRS-sidekollisjonsputer og -gardinkollisjonsputer

SRS-sidekollisjonsputer
Kan bidra til å beskytte overkroppen til fører og passasjer i forse-
tet
SRS-gardinkollisjonsputer
Kan først og fremst bidra til å beskytte hodene til passasjerene i
de ytre baksetene

SRS-kollisjonsputene blåses opp hvis bilen utsettes for bestemte
typer kraftige støt som kan føre til alvorlig skade på føreren og
passasjerene. I kombinasjon med sikkerhetsbeltene bidrar kolli-
sjonsputene til å redusere faren for alvorlige personskader.

1

2

3

4
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Hovedkomponentene i SRS-kollisjonsputesystemet er vist ovenfor.
SRS-kollisjonsputesystemet styres av kollisjonsputefølerenheten. Når
kollisjonsputene løses ut, starter en kjemisk reaksjon i oppblåserne
som meget raskt fyller kollisjonsputene med ikke-giftig gass. Dette
reduserer bevegelsen for passasjerene.

Komponenter i SRS-kollisjonsputesystemet

Sidekollisjonsfølere (fordør)
Kollisjonspute for forsetepas-
sasjer
Gardinkollisjonsputer
Sidekollisjonsputer
”PASSENGER AIR BAG”-indi-
katorlampe
Varsellampe for funksjonsfeil i
SRS-systemet

Kollisjonspute for fører
Sidekollisjonsfølere (bak)
Beltestrammere for sikker-
hetsbeltene og kraftbegren-
sere
Knepute
Kollisjonsfølere foran
Kollisjonsputefølerenhet
Manuell av/på-bryter for kolli-
sjonspute

1

2

3

4

5

6
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ADVARSEL

■Forholdsregler for SRS-kollisjonsputer
Ta hensyn til forholdsreglene for SRS-kollisjonsputer nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan det føre til alvorlige personskader.
●Føreren og alle passasjerer i bilen må bruke sikkerhetsbeltene på riktig

måte.
SRS-kollisjonsputene er tilleggsbeskyttelse som skal brukes i kombina-
sjon med sikkerhetsbeltene.

●SRS-kollisjonsputen for føreren utløses med stor kraft og kan forårsake
alvorlige personskader, spesielt hvis føreren sitter svært nær kollisjonspu-
ten.
Risikosonen for kollisjonsputen for fører er de første 50–75 mm når puten
blåses opp, du vil derfor ha god sikkerhetsmargin hvis du plasserer deg
250 mm fra kollisjonsputen. Denne avstanden måles fra midten av rattet
til brystkassen. Hvis du sitter nærmere enn 250 mm, kan du endre kjøre-
stillingen på flere forskjellige måter:
• Flytt setet så langt bakover som mulig, samtidig som du fremdeles kan

nå pedalene på en komfortabel måte.
• Len seteryggen litt bakover. Selv om bilenes utforming varierer, kan de

aller fleste førere oppnå en avstand på 250 mm selv når førersetet er
skjøvet helt forover, ved å lene seteryggen litt lenger bakover. Hvis det
blir vanskelig å se veien når du endrer vinkelen på seteryggen, kan du
øke sittehøyden ved bruk av en kompakt pute som ikke er glatt, eller
heve setet hvis bilen er utstyrt med denne funksjonen.

• Hvis rattet er justerbart, kan du tilte det nedover. Dette vil gjøre at kolli-
sjonsputen peker mot brystkassen din i stedet for hodet og nakken.

Når du justerer setet slik det anbefales ovenfor, må du passe på at du
fremdeles har god kontroll over pedalene og rattet, samt god oversikt over
kontrollene på dashbordet.
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ADVARSEL

■Forholdsregler for SRS-kollisjonsputer
●SRS-frontkollisjonsputen for forsetepassasjeren løses også ut med stor

kraft og kan forårsake alvorlige personskader, spesielt hvis passasjeren
sitter svært nær kollisjonsputen. Passasjersetet foran må alltid være skjø-
vet lengst mulig unna kollisjonsputen med seteryggen i oppreist stilling.

●Hvis spedbarn og barn ikke sitter riktig og/eller ikke er riktig sikret når en
kollisjonspute blåses opp, kan det føre til alvorlige personskader. Et sped-
barn eller et barn som er for lite til å bruke sikkerhetsbeltene i bilen, må
beskyttes på forsvarlig måte ved bruk av et barnesete. Toyota anbefaler
på det sterkeste at alle spedbarn og barn plasseres i baksetet på bilen og
sikres på forsvarlig måte. Baksetene er det sikreste stedet for spedbarn og
barn. (→S. 46)

●Unngå å sitte på kanten av setet eller å
lene deg mot dashbordet.

●La ikke barn stå foran SRS-kollisjons-
puten for forsetepassasjeren eller sitte
på fanget til passasjeren foran.

● Ikke la passasjeren foran holde gjen-
stander på fanget.

●Unngå å lene deg mot døren, takskin-
nen eller stolpene foran, på siden eller
bak.
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ADVARSEL

■Forholdsregler for SRS-kollisjonsputer

● Ikke heng kleshengere eller andre harde gjenstander i kleskrokene. Alle
slike gjenstander kan bli forvandlet til prosjektiler, noe som kan føre til
alvorlige personskader hvis gardinkollisjonsputene utløses.

●Hvis et vinyldeksel er plassert på området der SRS-knekollisjonsputen vil
bli utløst, må du fjerne det.

● Ikke bruk setetilbehør som dekker områdene der SRS-sidekollisjonspu-
tene utløses. Dette kan komme i veien for utløsingen av kollisjonsputene.
Slikt tilbehør kan hindre at sidekollisjonsputene aktiveres riktig, deaktivere
systemet eller føre til at sidekollisjonsputene blåses opp utilsiktet, noe som
kan føre til alvorlige personskader.

●La ikke noen stå på knærne vendt mot
døren i passasjersetet eller stikke hodet
eller hendene ut av bilen.

●Unngå å feste gjenstander til eller lene
gjenstander mot områder som dashbor-
det, rattputen og nedre del av dashbor-
det.
Slike gjenstander kan forvandles til pro-
sjektiler hvis frontkollisjonsputene eller
knekollisjonsputene utløses.

●Unngå å feste gjenstander til områder
som døren, frontruten, sidevinduene,
fremre eller bakre stolpe, takskinnen og
gripehåndtaket. (Unntatt fartsgrense-
merket →S. 444)
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ADVARSEL

■Forholdsregler for SRS-kollisjonsputer
●Unngå å slå eller bruke stor kraft på områdene ved komponentene i SRS-

kollisjonsputesystemet. 
Dette kan føre til at SRS-kollisjonsputene ikke fungerer som de skal.

●Unngå å ta på noen av komponentdelene like etter at SRS-kollisjonspu-
tene er utløst (blåst opp). De kan være varme.

●Hvis det blir vanskelig å puste etter at SRS-kollisjonsputene har blitt utløst,
må du åpne en dør eller et vindu for å slippe inn frisk luft eller gå ut av
bilen hvis dette er trygt. Vask av deg kjemikalierester så fort som mulig, for
å unngå hudirritasjon.

●Hvis det oppstår skader eller sprekker i områdene der SRS-kollisjonspu-
tene oppbevares, for eksempel på rattdekselet eller polstringen på fremre
og bakre stolpe, må de skiftes av en autorisert Toyota-forhandler.

■Endringer på og kondemnering av komponenter i SRS-kollisjonspute-
systemet
Bilen må ikke kondemneres eller utsettes for noen av endringene nedenfor
uten at du rådfører deg med en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans. SRS-kollisjonsputene kan fungere
feil eller utløses (blåses opp) ved et uhell, noe som kan føre til alvorlige per-
sonskader.
●Montering, fjerning, demontering og reparasjon av SRS-kollisjonsputene
●Reparasjoner, endringer, fjerning eller utskifting av rattet, instrumentpane-

let, dashbordet, setene eller setetrekkene, fremre, midtre eller bakre vin-
dusstolper eller takskinnene

●Reparasjoner av eller endringer i forskjerm, støtfanger foran eller siden av
kupeen

●Montering av utstyr foran på bilen (kufanger osv.), snøploger eller vinsjer
●Endringer i bilens opphengssystem
●Montering av elektroniske innretninger, for eksempel mobile toveisradioer

(RF-sender) og CD-spillere
●Endringer på biler for personer med fysiske handikap
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■Hvis SRS-kollisjonsputene utløses (blåses opp)
●Litt skrubbsår, brannsår, blåmerker o.l. kan oppstå fra SRS-kollisjonsputer.

Dette er på grunn av ekstremt høy hastighet ved utløsning (oppblåste) av
varme gasser.

●Utløsing av kollisjonsputene ledsages av en kraftig lyd og et hvitt pulver.
●Deler av kollisjonsputemodulen (rattnavet, kollisjonsputedekselet og opp-

blåsingsenheten), forsetene, deler av fremre og bakre stolpe og takskin-
nene kan være varme i flere minutter. Selve kollisjonsputen kan også være
varm.

●Frontruten kan sprekke.
■Utløsningsforhold for SRS-kollisjonsputer (SRS-frontkollisjonsputer)

●SRS-frontkollisjonsputene løses ut hvis et sammenstøt overskrider terskel-
nivået (et kraftnivå som tilsvarer en frontkollisjon med en murvegg som ikke
gir etter, ved ca. 20–30 km/t).
Dette terskelnivået vil imidlertid være betydelig høyere i følgende situasjo-
ner:
• Dersom bilen treffer noe som kan flytte seg eller deformeres i en kollisjon,

som for eksempel en parkert bil eller en skiltstolpe
• Dersom bilen utsettes for en underkjøringskollisjon, som for eksempel en

kollisjon der bilens front kommer under lasteplanet på en lastebil
●Avhengig av typen kollisjon, er det mulig at bare beltestrammerne for sikker-

hetsbelte aktiveres.
■Utløsningsbetingelser for SRS-kollisjonsputer (SRS side- og gardinkolli-

sjonsputer)
●SRS-sidekollisjonsputer og -gardinkollisjonsputene løses ut ved sammen-

støt som overskrider et bestemt terskelnivå (et kraftnivå som tilsvarer et
sammenstøt mellom en bil på ca. 1 500 kg som kolliderer med bilens kupé i
en hastighet på ca. 20–30 km/t i en retning som er vinkelrett på bilens posisjon).

●SRS-side og -gardinkollisjonsputene kan også bli løst ut dersom bilen er
involvert i en kraftig frontkollisjon.
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■Forhold som kan føre til at SRS-kollisjonsputene utløses (blåses opp),
bortsett fra en kollisjon
SRS-frontkollisjonsputene og SRS-side- og -gardinkollisjonsputene kan også
utløses hvis bilen utsettes for harde støt mot undersiden. Noen eksempler er
vist i illustrasjonen.

■Kollisjonstyper som kanskje ikke utløser SRS-kollisjonsputene (SRS-
frontkollisjonsputene)
SRS-frontkollisjonsputene løses vanligvis ikke ut hvis bilen blir utsatt for en
sidekollisjon eller ved påkjørsel bakfra, eller hvis bilen ruller over på siden
eller utsettes for en frontkollisjon i lav hastighet. Alle typer kollisjoner som gjør
at bilens fart reduseres tilstrekkelig, kan imidlertid løse ut SRS-kollisjonspu-
tene.

■Typer kollisjoner som ikke nødvendigvis utløser SRS-kollisjonsputene
(SRS side- og gardinkollisjonsputer)
Det kan hende at SRS-sidekollisjonsputene og -sidekollisjonsgardinene ikke
løses ut når bilen er utsatt for en sidekollisjon fra enkelte vinkler, eller hvis
bilen blir truffet et annet sted enn i kupeen.

●Når bilen treffer en fortauskant, veikant
eller et hardt underlag

●Når bilen kjører ned i eller hopper over
et dypt hull

●Når bilen lander hardt eller faller

●Sidekollisjon
●Påkjørsel bakfra
●Bilen velter

●Kollisjon fra siden mot andre deler av
karosseriet enn kupeen

●Kollisjon på skrå fra siden
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SRS-side- og gardinkollisjonsputene løses vanligvis ikke ut hvis bilen blir
utsatt for en påkjørsel bakfra, hvis bilen ruller over på siden, eller hvis den
utsettes for en sidekollisjon eller frontkollisjon i lav hastighet.

■Når skal du kontakte en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans?
I følgende tilfeller vil bilen trenge inspeksjon og/eller reparasjon. Kontakt en
autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt fag-
instans så snart som mulig.
●Én eller flere av SRS-kollisjonsputene er utløst.

●Påkjørsel bakfra
●Bilen velter

●Bilens frontparti er skadet eller deformert
eller har vært utsatt for en ulykke som
ikke var kraftig nok til å løse ut SRS-
frontkollisjonsputene.

●En del av en dør eller området rundt
døren er skadet eller deformert, eller
bilen har vært utsatt for en ulykke som
ikke var kraftig nok til å utløse sidekolli-
sjonsputene og gardinkollisjonsputene.

●Putedelen av rattet eller dashbordet er
ripet opp, sprukket eller skadet.
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●Overflaten på setene med sidekollisjons-
puten er ripet opp, sprukket eller skadet.

●En del av den fremre eller bakre stolpen,
eller polstringen på sideskinnen i taket
hvor gardinkollisjonsputene er montert
er ripet, sprukket eller skadet.
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Manuell av/på-bryter for kollisjonspute

”PASSENGER AIR BAG”-indi-
kator
ON-indikatorlampen tennes når
kollisjonsputesystemet er på (kun
når tenningsbryteren er i ON-
modus).
Manuell av/på-bryter for kolli-
sjonspute

Dette systemet deaktiverer kollisjonsputen for passasjersetet
foran.
Kollisjonsputen må kun deaktiveres når det monteres et barne-
sete i passasjersetet foran.

1

2
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Sett den mekaniske nøkkelen i
låsen og vri den til ”OFF”.

”OFF”-indikatoren tennes (kun når
tenningsbryteren er i ON-modus).

■”PASSENGER AIR BAG”-indikatorinformasjon
Hvis et av problemene nedenfor oppstår, kan det være en feil i systemet. Få
bilen kontrollert av en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.
●Verken ON eller OFF tennes.
● Indikatorlampen endrer seg ikke når den manuelle av/på-bryteren for kolli-

sjonsputene slås ”ON” eller ”OFF”.

Deaktivere kollisjonsputen for forsetepassasjeren

ADVARSEL

■Montering av barnesete
Av sikkerhetsårsaker bør barneseter alltid monteres i baksetet. Hvis bakse-
tet ikke kan brukes, kan forsetet brukes såfremt den manuelle på/av-bryte-
ren for kollisjonspute er stilt til ”OFF”.
Hvis den manuelle av/på-bryteren er på, kan støtet fra den utløste (oppblås-
te) kollisjonsputen føre til alvorlig personskade.

■Når det ikke er montert barnesete i passasjersetet foran
Forsikre deg om at den manuelle av/på-bryteren for kollisjonsputene er stilt
til ”ON”.
Hvis den er på ”OFF”, vil kollisjonsputene ikke bli utløst i en eventuell
ulykke, noe som kan føre til alvorlig personskade.
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Sikkerhetsinformasjon for barn

● Det anbefales at barn plasseres i baksetet, for å unngå at de utilsik-
tet kommer i kontakt med girspak, viskerbryter o.a.

● Bruk barnesikringslåsene i bakdørene og låsebryteren for de elek-
triske vinduene for å forhindre at barn åpner dører og vinduer mens
bilen er i bevegelse. (→S. 110, 145)

● La aldri små barn få betjene utstyr hvor kroppsdeler kan komme i
klem, for eksempel elektriske vinduer, panser, bakluke, seter o.l.

Ta følgende forholdsregler når det er barn i bilen.
Barn skal sitte i barneseter til de blir store nok til å bruke sikker-
hetsbeltene i bilen på riktig måte.

ADVARSEL

La aldri barn være i bilen uten tilsyn, og la aldri barn oppbevare eller bruke
nøkkelen.
Barn kan komme til å starte bilen eller sette girspaken i fri. Det er også fare
for at barn kan skade seg selv ved å leke med vinduene, soltaket (utstyrsav-
hengig) eller annet utstyr i bilen. I tillegg kan ekstremt høy eller ekstremt lav
temperatur i bilen være farlig for barn.
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Barneseter

Undersøkelser har vist at montering av barnesete i baksetet er mye
sikrere enn montering i passasjersetet foran.
● Velg et barnesete som egner seg for bilen og barnets alder og stør-

relse.
● Når det gjelder montering, følger du instruksjonene som fulgte med

barnesetet.
Du finner generelle monteringsinstruksjoner i denne håndboken. 
(→S. 57)

● Hvis regelverket i landet ditt krever bruk av barnesete, må du kon-
takte en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifi-
sert og utstyrt faginstans for skifting eller montering av barneseter.

● Toyota anbefaler at du bruker et barnesete som er godkjent i hen-
hold til vedtektene i ECE-regulativ nr. 44.

Toyota anbefaler på det sterkeste bruk av barneseter.

Viktige punkter
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I samsvar med ECE-regulativ nr. 44 klassifiseres barneseter i følgen-
de fem grupper:
Gruppe 0: Opptil 10 kg (0–9 måneder)
Gruppe 0+: Opptil 13 kg (0–2 år)
Gruppe I: 9–18 kg (9 måneder–4 år)
Gruppe II: 15–25 kg (4–7 år)
Gruppe III: 22–36 kg (6–12 år)
I denne brukerhåndboken forklares følgende 3 typer populære barne-
seter som festes ved bruk av sikkerhetsbeltene:

Typer barneseter

Spedbarnssete Barnesete

Tilsvarer gruppe 0 og 0+ i ECE nr. 44 Tilsvarer gruppe 0+ og I i ECE nr. 44

Sittepute/barnesete

Tilsvarer gruppe II og III i ECE nr. 44
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Informasjonen i tabellen viser om barnesetet er egnet for forskjellige
seteplasseringer.

Barneseters anvendelighet for forskjellige seteplasseringer

Passasjersete foran
BakseteManuell av/på-bryter 

for kollisjonspute

ON (på) OFF (av) Ytterst I midten

0
Opptil 10 kg
(0–9 måneder)

X U*1 

L*1
U
L X

0+

Opptil 13 kg 
(0 til 2 år)

X U*1 

L*1
U
L X

I
9–18 kg 
(9 måneder–4 år)

Bakover
vendt — X

U*1, 2 U*2 XForover-
vendt — 
UF*1, 2

II, III
15–36 kg 
(4–12 år)

UF*1, 2 U*1, 2 U*2 X

Vektgrupper

Seteplassering
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Tegnforklaring for bokstavene i tabellen:
U: Passer for barneseter i ”universal”-kategorien som er godkjent

for bruk i denne vektgruppen.
UF: Passer for forovervendte barneseter i ”universal”-kategorien som

er godkjent for bruk i denne vektgruppen.
L: Passer for barneseter som er oppført i listen over barneseter.
X: Ikke egnet seteplassering for barn i denne vektgruppen.
*1: Juster seteryggen foran til 4. låsestilling fra den mest oppreiste stillingen.

Flytt seteputen foran helt bakover.
Følg disse retningslinjene:

• Montere et spedbarnssete med base
Hvis seteryggen er i veien for barnesetet når spedbarnssetet settes i
basen, skyver du seteryggen bakover til det ikke er i veien lenger.

• Montere et forovervendt barnesete 
Hvis det er avstand mellom barnesetet og seteryggen, vippes seteryggen
bakover til det er kontakt mellom disse. Hvis sikkerhetsbeltets skulder-
feste er foran belteføreren på barnesetet, flytter du seteputen fremover.

• Montere en sittepute/barnesete
Hvis barnet på sitteputen/barnesetet sitter veldig rett i ryggen, justerer du
seteryggen til den mest komfortable posisjonen.
Hvis sikkerhetsbeltets skulderfeste er foran belteføreren på barnesetet,
flytter du seteputen fremover.

*2: Hvis hodestøtten er i veien for barnesetet og den kan fjernes, fjerner du
hodestøtten.
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Ved feste av noen typer barneseter i baksetet er det kanskje ikke
mulig å bruke sikkerhetsbeltene ved siden av barnesetet uten at det
kommer borti eller påvirker effektiviteten til sikkerhetsbeltet. Kontroller
at sikkerhetsbeltet sitter stramt over skulderen og lavt over hoftene.
Hvis det ikke gjør det, eller det kommer borti barnesetet, flyttes barne-
setet til en annen posisjon. Gjør du ikke det, kan det medføre alvorlige
personskader.
Det kan være at barnesetene i tabellen ikke er tilgjengelige utenfor
EU-området.
Andre barneseter enn de som er nevnt i tabellen kan brukes, men du
må kontrollere barnesetets egnethet nøye med produsenten og for-
handleren av setet.
■ Liste over barneseter

Vektgrupper Barneseter Kategori

0 
Opptil 10 kg 
(0–9 måneder)

TOYOTA G 0+, BABYSAFE
PLUS med SEAT BELT FIXA-
TION, BASE PLATFORM

Delvis univer-
sell

0+ 
Opptil 13 kg
(0–2 år)

TOYOTA G 0+, BABYSAFE
PLUS med SEAT BELT FIXA-
TION, BASE PLATFORM

Delvis univer-
sell

I
9–18 kg 
(9 måneder–4 år)

⎯ ⎯

II, III
15–36 kg 
(4–12 år)

TOYOTA KIDFIX

Universal (kan
monteres til
ISOFIX-fes-
tene i bilen)
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Informasjonen i tabellen viser om barnesetet er egnet for forskjellige
seteplasseringer.

Barneseters anvendelighet for forskjellige seteplasseringer 
(med fast ISOFIX-feste)

Vektgrupper Størrelses-
klasse Feste

ISOFIX-posisjoner 
i bilen

Ytterste baksete

Babybag
F ISO/L1 X

G ISO/L2 X

0
Opptil 10 kg 
(0–9 måneder)

E ISO/R1 IL

0+

Opptil 13 kg
(0–2 år)

E ISO/R1 IL

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL

I 
9–18 kg
(9 måneder–4 år)

D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL

B ISO/F2 IUF, IL*
B1 ISO/F2X IUF, IL*
A ISO/F3 IUF, IL*
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Tegnforklaring for bokstavene i tabellen:
IUF: Passer for ISOFIX forovervendte barneseter i universal-katego-

rien som er godkjent for bruk i vektgruppen.
IL: Passer for ISOFIX-barneseter i kategoriene ”bestemte biler”,

”begrenset” eller ”delvis universell” som er godkjent for bruk i
denne vektgruppen.

Ved bruk av ”TOYOTA MINI” eller ”TOYOTA MIDI” justerer du støtten
og ISOFIX-tilkoblingene på følgende måte:

Lås ISOFIX-tilkoblingene slik at
du kan se nummer 4 og 5.
Lås støtten slik at du kan se det
4. hullet.

X: ISOFIX-plassering passer ikke for ISOFIX-barneseter i denne
vektgruppen og/eller denne størrelsesklassen.

*: Hvis hodestøtten er i veien for barnesetet og den kan fjernes, fjerner du
hodestøtten.

Ved feste av noen typer barneseter i baksetet er det kanskje ikke mulig å
bruke sikkerhetsbeltene ved siden av barnesetet uten at det kommer borti
eller påvirker effektiviteten til sikkerhetsbeltet. Kontroller at sikkerhetsbeltet
sitter stramt over skulderen og lavt over hoftene. Hvis det ikke gjør det, eller
det kommer borti barnesetet, flyttes barnesetet til en annen posisjon. Gjør du
ikke det, kan det medføre alvorlige personskader.
Det kan være at barnesetene i tabellen ikke er tilgjengelige utenfor
EU-området.
Andre barneseter enn de som er nevnt i tabellen kan brukes, men du
må kontrollere barnesetets egnethet nøye med produsenten og for-
handleren av setet.

1

2
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■ Liste over ISOFIX-barneseter

Vektgrupper Størrelses-
klasse Feste ISOFIX-

barnesikringssystem Kategori

0 
Opptil 10 kg 
(0–9 måneder)

E ISO/R1 TOYOTA MINI Delvis universell

E ISO/R1 TOYOTA MIDI Delvis universell

0+ 
Opptil 13 kg
(0–2 år)

E ISO/R1 TOYOTA MINI Delvis universell

E ISO/R1 TOYOTA MIDI Delvis universell

D ISO/R2 TOYOTA MINI Delvis universell

D ISO/R2 TOYOTA MIDI Delvis universell

C ISO/R3 TOYOTA MINI Delvis universell

C ISO/R3 TOYOTA MIDI Delvis universell

I
9–18 kg 
(9 måneder–4 år)

B ISO/F2 TOYOTA MIDI Delvis universell

B1 ISO/F2X TOYOTA MIDI Delvis universell

A ISO/F3 TOYOTA MIDI Delvis universell
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■Montering av barnesete i passasjersetet foran
Når du skal bruke barnesetet i passasjersetet foran, må du justere som føl-
ger:

Hvis seteryggen er i veien for barnesetet når barnesetet settes i basen,
skyver du seteryggen bakover til det ikke er i veien lenger.
Hvis barnet i barnesetet sitter veldig rett i ryggen, justerer du seteryggen til
den mest komfortable stillingen.

●Ta av hodestøtten hvis den er i veien for barnesetet.
■Velge et egnet barnesete

●Barn skal sitte i barneseter til de blir store nok til å bruke sikkerhetsbeltene i
bilen på riktig måte.

●Hvis barnet er for stort til å sitte i et barnesete, skal barnet sitte i baksetet og
bruke sikkerhetsbeltet i bilen. (→S. 26)

●Flytt seteputen lengst mulig bakover

Hvis sikkerhetsbeltets skulderfeste er
foran belteføreren på barnesetet, flytter
du seteputen fremover.

●Legg seteryggen framover og deretter
bakover til første låsestilling (mest mulig
loddrett) til den låses på plass.
Skyv seteryggen til 4. låsestilling.

1. låsestilling
4. låsestilling

1

2
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ADVARSEL

■Bruke et barnesete
Bruk av barneseter som ikke passer til denne bilen, kan føre til at spedbar-
net eller barnet ikke sikres på en forsvarlig måte. Dette kan i så fall føre til
alvorlige personskader ved en eventuell ulykke eller kraftig nedbremsing.

■Forholdsregler for barneseter
●For at barn skal få mest mulig effektiv beskyttelse ved en eventuell bilu-

lykke eller kraftig nedbremsing, må de være forsvarlig festet ved hjelp av
et sikkerhetsbelte eller et barnesete avhengig av barnets alder og størrel-
se. Å holde et barn i armene er ikke et alternativ til barnesete. Ved en
eventuell ulykke kan barnet bli klemt mot frontruten eller mellom deg og
interiøret i bilen. Dette kan føre til alvorlige personskader for barnet ved
bråbremsing, skjening eller ulykker.

●Toyota anbefaler på det sterkeste at du monterer et forsvarlig barnesete
som passer barnets størrelse, i baksetet på bilen. I henhold til ulykkesstati-
stikkene er barn tryggere når de sitter forsvarlig fastspent i baksetet, enn
når de sitter i forsetet.

●Monter aldri et bakovervendt barnesete i passasjersetet foran når den
manuelle av/på-bryteren for kollisjonsputen er på. (→S. 43)
Ved en eventuell ulykke kan kraften fra den hurtigutløsende kollisjonspu-
ten på passasjersiden forårsake alvorlige personskader for barnet dersom
et bakovervendt barnesete er montert i forsetet.

●Et forovervendt barnesete bør bare monteres i forsetet hvis det er uunngå-
elig. Barneseter som festes med toppreim må ikke monteres i forsetet,
ettersom det ikke finnes noe feste for toppreimen i passasjersetet foran.
Setet skal skyves lengst mulig bakover, fordi forsetepassasjerens kolli-
sjonspute kan løses ut med stor fart og kraft. Hvis sikkerhetsbeltets skul-
derfeste er foran belteføreren på barnesetet, flytter du seteputen fremover.
Gjør du ikke det, kan dette føre til alvorlige personskader for barnet.
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ADVARSEL

■Forholdsregler for barneseter
● Ikke la et barn lene hodet eller kroppsdeler mot døren eller området på

setet, fremre eller bakre stolpe eller takskinnen der SRS-sidekollisjonspu-
ten og SRS-sidekollisjonsgardinen utløses, selv om barnet sitter i et bar-
nesete. Dette vil være farlig dersom SRS-sidekollisjonsputene og/eller
-sidekollisjonsgardinene utløses, fordi sammenstøtet med putene kan føre
til alvorlige personskader for barnet.

●Pass på at du følger alle monteringsinstruksjonene fra produsenten av
barnesetet, og at barnesetet er forsvarlig festet i bilen. Hvis det ikke festes
på forsvarlig måte, kan det føre til alvorlig(e) personskade(r) ved en even-
tuell ulykke, skjening eller bråbremsing av bilen.

■Når det er barn i bilen
Ikke la barn leke med sikkerhetsbeltet. Hvis beltet tvinnes rundt barnets
hals, kan det føre til kvelning eller andre alvorlige personskader.
Hvis dette skjer og beltelåsen ikke kan løsnes, må man bruke en saks til å
klippe over beltet.

■Når barnesetet ikke er i bruk
●Hold barnesetet forsvarlig festet til setet selv om det ikke er i bruk. Ikke

oppbevar barnesetet usikret i kupeen.
●Dersom barnesetet må løsnes, må det fjernes fra kjøretøyet eller legges

trygt i bagasjerommet. Dette vil forhindre at det skader passasjerer ved en
eventuell ulykke eller plutselig nedbremsing eller skjening.
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Montere barneseter

Sikkerhetsbelter (et ELR-belte
krever
låseklips)

ISOFIX-fester (ISOFIX-barnese-
ter)

Det finnes nedre festebraketter for
de ytre baksetene. (Merkelapper
på setene viser hvor festene er
plassert.)

Festebraketter (for toppreim)
Det finnes festebraketter for de
ytre baksetene. (Etiketter viser
plasseringen av festebraketten.)

Følg barneseteprodusentens anvisninger. Fest barnesetene sik-
kert til setene bak med sikkerhetsbeltet eller med ISOFIX-fester.
Fest toppreimen når barnesetet monteres.
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■ Bakovervendt ⎯ spedbarnssete/barnesete
Juster seteryggen til 3. låse-
stilling fra helt oppreist stil-
ling. (→S. 132)

Helt oppreist stilling
3. låsestilling

Hvis barnesetet er i veien for en hodestøtte og ikke kan festes
skikkelig, må du ta av hodestøtten før du fester barnesetet. 
(→S. 135)
Plasser barnesetet i bakse-
tet, vendt bakover i bilen.

Trekk sikkerhetsbeltet gjen-
nom barnesetet, og sett feste-
bøylen i beltelåsen. Kontroller
at beltet ikke er vridd.

Montere barnesete med sikkerhetsbelte

1

1

2

2

3
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Monter låseklipset nær feste-
bøylen på hofte- og skulder-
beltet ved å føre hofte- og
skulderbeltet gjennom åpnin-
gene i låseklipset. Lås beltet
på nytt. Hvis beltet har slakk,
må du frigjøre beltelåsen og
montere låseklipset på nytt.

■ Forovervendt ⎯ barnesete
Juster seteryggen til 3. låse-
stilling fra helt oppreist stil-
ling. (→S. 132)

Helt oppreist stilling
3. låsestilling

Hvis barnesetet er i veien for en hodestøtte og ikke kan festes
skikkelig, må du ta av hodestøtten før du fester barnesetet. 
(→S. 135)

Plasser sitteputen/barnesetet
i setet, vendt forover i bilen.

4

1

1

2

2
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Trekk sikkerhetsbeltet gjen-
nom barnesetet, og sett feste-
bøylen i beltelåsen. Kontroller
at beltet ikke er vridd.

Monter låseklipset nær feste-
bøylen på hofte- og skulder-
beltet ved å føre hofte- og
skulderbeltet gjennom åpnin-
gene i låseklipset. Lås beltet
på nytt. Hvis beltet har slakk,
må du frigjøre beltelåsen og
montere låseklipset på nytt.

■ Sittepute/barnesete
Juster seteryggen til 3. låse-
stilling fra helt oppreist stil-
ling. (→S. 132)

Helt oppreist stilling
3. låsestilling

Hvis barnesetet er i veien for en hodestøtte og ikke kan festes
skikkelig, må du ta av hodestøtten før du fester barnesetet. 
(→S. 135)

3

4

1

1

2
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Plasser sitteputen/barnesetet i setet, vendt forover i bilen.

Sett barnet på i barnesetet.
Fest sikkerhetsbeltet til sitte-
puten i henhold til produsen-
tens anvisninger, og lås
festebøylen fast i beltelåsen.
Kontroller at beltet ikke er
vridd.

Kontroller at skulderbeltet ligger riktig over barnets skulder, og at hofte-
beltet sitter så lavt som mulig. (→S. 26)

Trykk på utløserknappen på belt-
elåsen, og la sikkerhetsbeltet bli
trukket helt inn.

2

Sittepute Med høy rygg

3

Fjerne et barnesete montert med sikkerhetsbeltet



62 1-1. For sikker bruk

Juster seteryggen til 3. låsestil-
ling fra helt oppreist stilling. 
(→S. 132)

Helt oppreist stilling
3. låsestilling

For et bakovervendt barnesete med ISOFIX festet til basen, kan
seteryggen justeres ved å legge den bakover hvis det er vanskelig
å feste.
Hvis barnesetet er i veien for en hodestøtte og ikke kan festes skik-
kelig, må du ta av hodestøtten før du fester barnesetet. (→S. 135)
Trekk seteputen og seteryggen litt fra hverandre.

Lås klypene på de spesielle
festestengene.
Hvis barnesetet er utstyrt med en
toppreim, må reimen festes til fes-
tebraketten.

Montering med ISOFIX-feste
1

1

2

2

3



631-1. For sikker bruk

1

S
ikkerhet

Ta av hodestøtten.

Fest barnesetet med et sikker-
hetsbelte eller med ISOFIX-fes-
ter.

Hekt kroken på festebraketten,
og stram til toppremmen.
Kontroller at toppreimen er sikkert
festet.

Barneseter med toppreim
1

2

3



64 1-1. For sikker bruk

■Montering av barnesete
Du trenger et låseklips til å feste barnesetet. Følg produsentens anvisninger.
Hvis barnesetet ikke er utstyrt med et låseklips, kan du kjøpe følgende artik-
kel fra en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans:
Låseklips for barnesete 
(delenr. 73119-22010)

ADVARSEL

■Montering av barnesete
Følg anvisningene i installasjonshåndboken for barnesetet, og fest barne-
setet sikkert på plass.
Hvis barnesetet ikke festes på riktig måte, kan det føre til alvorlig person-
skade for barnet eller andre passasjerer i forbindelse med en ulykke, plutse-
lig nedbremsing eller skjening.

●Hvis førersetet er i veien for barnesetet
og hindrer det i å bli festet riktig, må du
feste barnesetet i baksetet på høyre
side.

●Juster passasjersetet foran slik at det
ikke er til hinder for barnesetet.

●Et forovervendt barnesete må kun mon-
teres i forsetet dersom det ikke finnes
andre løsninger.
Ved montering av forovervendt barne-
sete eller sittepute i passasjersetet
foran, må du trekke setet så langt bak
som mulig. Hvis sikkerhetsbeltets skul-
derfeste er foran belteføreren på barne-
setet, flytter du seteputen fremover.
Gjør du ikke det, kan det medføre alvor-
lige personskader hvis kollisjonsputene
utløses (blåses opp).
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ADVARSEL

■Montering av barnesete

●Monter aldri et bakovervendt barnesete
i forsetet på bilen når den manuelle ON/
OFF-bryteren for kollisjonsputen er i
posisjon ON (på). (→S. 43)
Hvis en ulykke skulle inntreffe, kan kraf-
ten av den utløste kollisjonsputen for
passasjersetet forårsake alvorlige per-
sonskader for barnet.

●Etiketten(e) som er festet på begge
sider av solskjermen på passasjersiden,
forteller at det er forbudt å montere et
bakovervendt barnesete i passasjerse-
tet foran.
Detaljer fra etiketten(e) er vises i illus-
trasjonen nedenfor.
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ADVARSEL

■Montering av barnesete
●Hvis regelverket i landet ditt krever bruk av barnesete, må du kontakte en

autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans for skifting eller montering av barneseter.

●Når du monterer et barnesete i det midtre baksetet, må begge seterygger
ha samme vinkel. Hvis ikke vil ikke barnesetet festes på forsvarlig måte,
noe som igjen kan føre til alvorlige skader ved en eventuell ulykke eller
plutselig nedbremsing eller skjening.

●Ved montering av sittepute/barnesete må du alltid forsikre deg om at skul-
derbeltet ligger over midten av barnets skulder. Beltet bør holdes vekk fra
halsen til barnet, men ikke slik at det kan falle av skulderen. Gjøres ikke
det, kan det føre til alvorlige personskader ved en eventuell ulykke, plutse-
lig nedbremsing eller skjening.

●Kontroller at beltet og festebøylen er sikkert festet, og at sikkerhetsbeltet
ikke er vridd.

●Dra barnesetet mot venstre og høyre samt fremover og bakover for å sikre
at det er montert på en sikker måte.

●Når barnesetet er festet, må du aldri justere setet.
●Følg alle monteringsanvisninger fra produsenten av barnesetet.

■Feste et barnesete til forankringspunktene
Når du bruker de nedre festene, må du forsikre deg om at det ikke befinner
seg gjenstander rundt dem, og at sikkerhetsbeltet ikke blir sittende fast bak
barnesetet. Kontroller at barnesetet er forsvarlig festet, ellers kan det føre til
alvorlige personskader for barnet eller andre passasjerer ved en eventuell
ulykke eller plutselig nedbremsing eller skjening.

● Ikke sitt i midtsetet når du har montert et
barnesete i det venstre setet. Sikker-
hetsbeltet virker kanskje ikke ordentlig,
for eksempel fordi det er plassert veldig
høyt eller er slakt, og dette kan medføre
alvorlig personskade ved en ulykke eller
ved plutselig nedbremsing.
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Advarsler om eksos

Eksosen inneholder gasser som kan være skadelige hvis de
inhaleres.

ADVARSEL

Eksosgasser inneholder skadelig kullos (CO) som er uten lukt og farge. Ta
hensyn til forholdsreglene nedenfor.
Gjør du ikke det, kan eksosgass komme inn i bilen og føre til en ulykke forår-
saket av svimmelhet, eller gi alvorlig helseskade.
■Viktige forholdsregler under kjøring

●Hold bakluken lukket.
●Hvis det lukter eksos i bilen, selv når bakdøren er lukket, må du åpne vin-

duene og få bilen kontrollert av en autorisert Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans så snart som mulig.

■Ved parkering
●På steder med dårlig ventilasjon, for eksempel i en garasje, må hybridsys-

temet slås av.
● Ikke forlat bilen med hybridsystemet i gang over en lengre periode.

Hvis dette ikke kan unngås, parkerer du bilen på en åpen plass og kontrol-
lerer at eksosgassene ikke kommer inn i kupeen.

●La ikke hybridsystemet stå og gå på steder med mye snø eller der det
snør. Hvis det bygger seg opp snøfonner rundt bilen mens hybridsystemet
går, kan eksosgassene samles opp og komme inn i bilen.

■Eksosanlegg
Eksosanlegget må kontrolleres regelmessig. Hvis det er hull eller sprekker
som skyldes korrosjon, skader på tilkoblingspunkter eller skjøter eller unor-
mal støy fra anlegget, må bilen kontrolleres av en autorisert Toyota-forhand-
ler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
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Funksjoner for hybridsystemet

Illustrasjonen er et eksempel på forklaring og kan avvike fra det fak-
tiske elementet.

Bensinmotor
Elektrisk motor foran
Elektrisk motor bak (AWD-modeller)

Denne bilen er en hybridbil. Denne bilens egenskaper skiller seg
fra konvensjonelle biler. Forsikre deg om at du er fortrolig med
de spesielle egenskapene ved bilen din, og bruk den med forsik-
tighet.
Hybridsystemet kombinerer en bensindrevet motor med en elek-
trisk motor i henhold til kjøreforholdene. Dette øker drivstoffef-
fektiviteten og reduserer eksosutslipp.

1

2

3
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◆ Når bilen har stoppet/startes

Bensinmotoren stopper* når bilen stanses. Under oppstart er det
den elektriske motoren som driver bilen. Ved lav fart eller når du
kjører ned en slak skråning, stopper* bensinmotoren, og den elek-
triske motoren brukes.
Hybridbatteriet blir ikke ladet når giret står i N-stilling.

*: Bensinmotoren stopper ikke automatisk når hybridbatteriet krever lading
eller motoren varmes opp osv. (→S. 70)

◆ Under normal kjøring

Bensinmotoren er den som brukes mest. Den elektriske motoren
lader hybridbatteriet etter behov.

◆ Når du akselererer kraftig

Når gasspedalen er trykt hardt inn, gir kraften i hybridbatteriet et
krafttilskudd til den elektriske motoren, som jobber sammen med
bensinmotoren.

◆ Når du bremser (regenerativ bremsing)

Hjulene driver den elektriske motoren som en kraftgenerator og
hybridbatteriet lades.
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■Regenerativ bremsing
I de følgende situasjonene omdannes kinetisk energi til elektrisk energi, slik
at hybridbatteriet lades samtidig som motoren bremses.
●Gasspedalen slippes ved kjøring med giret i D- eller S-stilling.
●Bremsepedalen trykkes inn ved kjøring med giret i D- eller S-stilling.

■EV-indikator

■Tilfeller hvor bensinmotoren kanskje ikke vil stoppe
Bensinmotoren starter og stopper automatisk. Det kan hende at bensinmoto-
ren ikke stopper automatisk i følgende tilfeller:
●Under oppvarming av bensinmotoren
●Under lading av hybridbatteriet
●Når temperaturen i hybridbatteriet er svært høy eller lav
●Når varmeapparatet er slått på

■Lade hybridbatteriet
Siden bensinmotoren lader hybridbatteriet, trenger det ikke å lades fra en
ekstern kraftkilde. Hvis bilen står parkert over en lengre periode, vil imidlertid
hybridbatteriet lades ut gradvis. Derfor bør du kjøre bilen minst én gang med
noen måneders mellomrom i minst 30 minutter eller 16 km. Hvis hybridbatte-
riet er ladet helt ut og hybridsystemet ikke vil starte, må du kontakte en autori-
sert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Lade 12-voltsbatteriet
→S. 460

EV-indikatoren tennes når bilen kjører kun
ved hjelp av den elektriske motoren, eller
når bensinmotoren er stoppet.
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■Etter at 12-voltsbatteriet er utladet eller når polen er fjernet og installert
under bytte osv.
Bensinmotoren stanser kanskje ikke selv om bilen drives av hybridbatteriet.
Hvis dette vedvarer, må du ta kontakt med en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Lyder og vibrasjoner som er spesielle for en hybridbil
Det er kanskje ingen motorlyd eller vibrasjon selv om bilen kan bevege seg
mens ”READY”-indikatoren lyser. Av sikkerhetsmessige årsaker må parke-
ringsbremsen settes på og giret settes i P-stilling når bilen er parkert.
Følgende lyder eller vibrasjoner kan forekomme når hybridsystemet brukes,
og er ikke en feil:
●Det kan høres motorlyder fra motorrommet.
●Lyder kan høres fra hybridbatteriet når hybridsystemet starter eller stopper.
●Relédriftslyder, slik som klikk eller myke skramlelyder, høres fra hybridbatte-

riet bak baksetene når hybridsystemet startes eller stoppes.
●Det kan høres lyder fra hybridsystemet når bakluken åpnes.
●Det kan høres lyder fra girkassen når bensinmotoren starter eller stopper,

når du kjører ved lav hastighet eller når bilen går på tomgang.
●Det kan høres motorlyder når du akselererer kraftig.
●Det kan høres lyder i forbindelse med regenerativ bremsing når bremsepe-

dalen trykkes inn eller gasspedalen slippes.
●Du kan føle vibrasjoner når bensinmotoren startes eller stoppes.
●Det kan høres lyder fra luftinntaket nede på sidene av baksetet ved bruk av

kjøleviften.
■Vedlikehold, reparasjon, resirkulering og deponering

Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans i forbindelse med vedlikehold, reparasjon, resirkulering og
deponering. Ikke kasser bilen selv bilen selv.

■Tilpasning
Innstillinger (f.eks. slå EV-indikatoren på/av) kan endres. 
(Funksjoner som kan tilpasses →S. 486)
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Forholdsregler for hybridsystem

Illustrasjonen er et eksempel på forklaring og kan avvike fra det fak-
tiske elementet.

Vær forsiktig når du håndterer hybridsystemet, siden det er et
høyspentsystem (maksimalt 650 V) i tillegg til deler som blir
ekstremt varme når hybridsystemet er i bruk. Følg varselmer-
kene som er festet på bilen.

Varselmerke
Høyspentkabler (oransje)
Hybridbatteri
Elektrisk motor bak (AWD-
modeller)

Kontakt for å koble fra/til
hybridbatteriet ved vedlikehold
Elektrisk motor foran
Strømstyringsenhet
Kompressor for klimaanlegg

1

2

3
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Kjøleluftinntak- og utløpsuttakene
til hybridbatteriet er plassert under
baksetene og mellom baksetet og
gulvplaten. Dersom luftinntakene
er blokkert, kan det føre til redu-
sert effekt fra hybridbatteriet.

Effekten fra hybridbatteriet reduse-
res ikke selv om stedet mellom den
øvre delen av luftutløpsuttakene
bak baksetet og gulvplaten er blok-
kert med bagasje e.l.

Nødstoppfunksjonen blokkerer for høyspenning og stopper drivstoff-
pumpen for å redusere faren for strøm- og drivstofflekkasje når kolli-
sjonsføleren registrerer et sammenstøt. Hvis nødstoppfunksjonen
aktiveres, kan ikke bilen startes. Kontakt en autorisert Toyota-forhand-
ler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans for å starte
hybridsystemet igjen.

En melding vises automatisk når en feil oppstår i hybridsystemet eller
en feilaktig operasjon er forsøkt utført.

Hvis en varselmelding vises i mul-
tiinformasjonsdisplayet, så les
meldingen og følg instruksjonene.
(→S. 407)

Luftinntak- og uttak for hybridbatteriet

Luftinntak

Luftuttak

Nødstopp av systemet

Hybridvarselmelding
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■Hvis et varsellys slås på, vises en varselmelding eller 12-voltsbatteriet
kobles fra
kan det hende at hybridsystemet ikke vil starte. Da må du starte systemet på
nytt. Hvis ”READY”-lampen ikke tennes, må du ta kontakt med en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Kjøre tom for drivstoff
Når bilen er tom for drivstoff og hybridsystemet ikke kan startes, må du minst
fylle nok bensin til at varsellampen for lavt drivstoffnivå (→S. 401) slukker.
Hvis det er bare litt drivstoff i tanken, kan det hende at hybridsystemet ikke
kan startes. (Standard drivstoffmengde er ca. 10,1 l når bilen står på en jevn
overflate. Dette kan variere når bilen er i en skråning. Fyll på ekstra drivstoff
når bilen står i en bakke.)

■Elektromagnetiske bølger
●Deler og kabler under høyspenning i hybridbiler har elektromagnetisk skjer-

ming og avgir derfor omtrent samme mengde elektromagnetiske bølger som
konvensjonelle bensindrevne biler og elektriske husholdningsapparater.

●Bilen kan skape forstyrrelser i radiodeler fra tredjepartsleverandører.
■Hybridbatteri

Hybridbatteriet har begrenset levetid. Levetiden til hybridbatteriet kan endres
i henhold til kjørestil og kjøreforhold.

■Samsvarserklæring
Denne modellen er i samsvar med hydrogenutslipp i henhold til forskrift
ECE100 (Batterisikkerhet for elbiler).
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■Forholdsregler for høyspenning
Denne bilen har høyspente vekselstrøm- og likestrømsystemer samt et 12-
voltsystem. Høyspent vekselstrøm og likestrøm er svært farlig og kan forår-
sake alvorlige brannskader og elektrisk støt som kan medføre alvorlige per-
sonskader.
●Du må aldri røre, demontere, fjerne eller skifte de høyspente delene,

kablene eller de tilhørende kontaktene.
●Hybridsystemet vil bli varmt etter oppstart, siden systemet benytter

høyspenning. Vær forsiktig med både høyspenningen og den høye tempe-
raturen, og følg alltid varselmerkene som er festet på bilen.

■Nødstilfeller
Ta hensyn til følgende forholdsregler for å redusere faren for alvorlige per-
sonskader:
●Kjør inn til veikanten, sett på parkeringsbremsen, sett giret i P-stilling og

skru av hybridsystemet.
● Ikke rør høyspente deler, kabler eller kontakter.
●Hvis elektriske ledninger stikker ut gjennom karosseriet eller interiøret, kan

det medføre elektrisk støt. Rør aldri elektriske ledninger.
●Hvis det oppstår væskelekkasje, må du ikke røre væsken, siden det kan

være sterk, alkalisk elektrolytt fra hybridbatteriet. Hvis væsken kommer i
kontakt med hud eller øyne, skyll umiddelbart med store mengder vann
(helst en borsyreoppløsning) hvis det er tilgjengelig. Kontakt lege snarest.

●Hvis det oppstår brann i hybridbilen, forlat bilen så fort som mulig. Bruk
aldri brannslukningsapparater som ikke er beregnet på elektriske branner.
Det kan også være farlig å bruke bare en liten mengde vann.

●Hvis bilen må taues, skal den taues enten med begge forhjulene (modeller
med tohjulsdrift) eller alle fire hjulene (modeller med firehjulsdrift) hevet
opp fra bakken. Hvis hjulene som er koblet til den elektriske motoren, er i
kontakt med bakken under tauing, kan motoren fortsette å generere strøm
til el-motoren. Det kan føre til brann. (→S. 392)

●Kontroller grundig bakken under bilen. Hvis du ser væske som har lekket
på bakken, kan det hende at drivstoffsystemet er skadet. Forlat bilen så
snart som mulig.

●Åpne aldri kontakten for å koble fra/til
hybridbatteriet ved vedlikehold under
baksetet. Kontakten for å koble fra/til
hybridbatteriet skal bare brukes til vedli-
kehold. Når den tas ut, kan du utsettes
for høyspenning.
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■Hybridbatteri
●Hybridbatteriet skal aldri videreselges, overlates til andre eller modifiseres.

Hybridbatterier fra kondemnerte biler samles inn gjennom en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans,
for å forhindre ulykker. Kasser ikke batteriet selv.
Hvis batteriet ikke samles inn på riktig måte, kan følgende skje og resul-
tere i alvorlige personskader:
• Hybridbatteriet kan kasseres ulovlig eller kastes, det er farlig for miljøet

eller noen kan berøre en høyspent del og få elektrisk støt.
• Hybridbatteriet er utelukkende ment å brukes med hybridbilen din. Hvis

hybridbatteriet brukes utenfor bilen eller bygges om på noen måte, kan
ulykker som elektrisk støt, varmeutvikling, røykutvikling, eksplosjon og
elektrolyttlekkasje oppstå.

Ved videresalg eller overlevering av bilen er sannsynligheten for en
ulykke ekstremt høy, ettersom personen som mottar bilen kanskje ikke er
klar over disse farene.

●Hvis bilen kasseres uten at hybridbatteriet er demontert, er det fare for
alvorlig elektrisk støt ved berøring av høyspente deler, kabler og lednings-
kontakter. Hvis bilen skal kondemneres, må hybridbatteriet fjernes av en
autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans. Hvis ikke hybridbatteriet avhendes på riktig måte, kan det med-
føre elektrisk støt som kan føre til alvorlige personskader.

OBS

■Luftinntaksventiler for hybridbatteri
● Ikke plasser objekter som blokkerer luftinntakene. Hybridbatteriet kan

overopphetes og skades.
●Hold luftinntaksventilene rene, slik at hybridbatteriet ikke overopphetes.
● Ikke få fukt eller stikk gjenstander inn i luftinntakene. Det kan føre til kort-

slutning og skade på hybridbatteriet.
● Ikke transporter store mengder vann, som f.eks. vannkjølerflasker, i bilen.

Hvis det søles vann på hybridbatteriet, kan batteriet bli skadet. Få bilen
kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kva-
lifisert og utstyrt faginstans.
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Startsperresystem

Indikatorlampen blinker når ten-
ningsbryteren er slått av, for å vise
at systemet er i drift.
Indikatorlampen slutter å blinke
etter at tenningsbryteren er satt i
ACC- eller ON-modus. Dette indi-
kerer at systemet er kansellert.

■Systemvedlikehold
Bilen har et vedlikeholdsfritt startsperresystem.

■Forhold som kan føre til funksjonsfeil i systemet
●Hvis nøkkelhodet berører en metallgjenstand
●Hvis nøkkelen er i nærheten av eller berører nøkkelen til sikkerhetssystemet

i en annen bil (nøkkel med innebygd transponderchip)

Bilnøkkelen har en innebygd transponderchip som hindrer
hybridsystemet fra å starte hvis det ikke tidligere er registrert en
nøkkel i startsperrecomputeren.
La aldri nøklene være igjen i bilen når du forlater bilen.
Systemet er konstruert for å forhindre biltyveri, men kan ikke garan-
tere absolutt sikkerhet mot alle typer biltyveri.

OBS

■Slik sikrer du at systemet fungerer som det skal
Systemet må ikke endres eller fjernes. Hvis det er gjort endringer i systemet
eller det er fjernet, vil garantien frafalle.
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Dobbelt låsesystem∗

Biler som er utstyrt med dette sys-
temet, har klistremerker på rutene
i begge fordørene.

Slå av tenningsbryteren, la alle passasjerer gå ut av bilen, og forsikre
deg om at alle dørene er lukket.
Bruke inngangsfunksjonen: 
Berør følerområdet på det utvendige dørhåndtaket på fordøren to
ganger innen 5 sekunder.
Bruke den trådløse fjernkontrollen:
Trykk på to ganger innen 5 sekunder.

Bruke inngangsfunksjonen: Hold i det utvendige dørhåndtaket på for-
døren.
Bruke den trådløse fjernkontrollen: Trykk på .

∗: Utstyrsavhengig

Uautorisert tilgang til bilen hindres ved å deaktivere døråpnings-
funksjonen både fra utsiden og innsiden av bilen.

Aktivere det doble låsesystemet

Kansellere det doble låsesystemet

ADVARSEL

■Forholdsregler for dobbelt låsesystem
Ikke alle dørene kan åpnes innenfra, derfor må du aldri aktivere det doble
låsesystemet når noen sitter i bilen.
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Alarm∗

Alarmen avgir lys og lyd for å varsle om innbrudd.
Når alarmen er aktivert, vil den bli utløst i følgende situasjoner:
● En låst dør er låst opp på annen måte enn ved å bruke inngangs-

funksjonen eller den trådløse fjernkontrollen. (Dørene låses auto-
matisk igjen.)

● Panseret åpnes.
● Innbruddssensoren registrerer at noe beveger seg inne i bilen. (En

inntrenger kommer inn i bilen.)
● Hellingsføleren registrerer en endring i bilens helling. (utstyrsav-

hengig)
● Vinduet i bakluken er ødelagt.

Lukk dørene og panseret, og lås
alle dørene med inngangsfunksjo-
nen eller fjernkontrollen. Systemet
aktiveres automatisk etter 30 sek-
under.

Indikatorlampen går fra konstant
lys til blinkende lys når systemet
aktiveres.

∗: Utstyrsavhengig

Alarmen

Aktivere alarmsystemet
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Gjør ett av følgende for å deaktivere eller stanse alarmen:
● Lås opp dørene med inngangsfunksjonen eller den trådløse fjern-

kontrollen.
● Start hybridsystemet. (Alarmen deaktiveres eller stoppes etter noen

sekunder.)

■Systemvedlikehold
Bilen har et vedlikeholdsfritt alarmsystem.

■Kontrollpunkter før bilen låses
For å forhindre utilsiktet utløsing av alarmen og tyveri av bilen bør du kontrol-
lere følgende:
● Ingen befinner seg inne i bilen.
●At vinduene og soltaket (utstyrsavhengig) er lukket før alarmen aktiveres.
●Det ligger ikke igjen verdifulle gjenstander eller andre personlige ting i bilen.

■Utløsing av alarmen
Alarmen kan utløses i følgende situasjoner:
(Alarmsystemet deaktiveres når alarmen stanses.)

Deaktivere eller stoppe alarmen

●Dørene låses opp med den mekaniske
nøkkelen.

●En person inni bilen åpner en dør eller
panseret.
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■Alarmdrevet dørlås
I følgende tilfeller, avhengig av situasjonen, kan døren låses automatisk for å
forhindre at noen tar seg inn i bilen:
●Når en person i bilen låser opp døren og alarmen aktiveres.
●Når en person i bilen låser opp døren mens alarmen er aktivert.
●Når du lader eller skifter ut 12-voltsbatteriet.

■Tilpasning
Alarmen kan programmeres slik at den deaktiveres når den mekaniske nøk-
kelen brukes til å låse opp. 
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 491)

●12-voltsbatteriet lades eller skiftes ut når
bilen er låst. (→S. 460)

OBS

■Slik sikrer du at systemet fungerer som det skal
Systemet må ikke endres eller fjernes. Hvis det er gjort endringer i systemet
eller det er fjernet, vil garantien frafalle.



82 1-3. Tyverisikringssystem

● Innbruddssensoren registrerer inntrengere eller bevegelse inne i
bilen.

● Hellingsføleren registrerer endringer i bilens helling, for eksempel
når bilen taues bort. (utstyrsavhengig)

Systemet er konstruert for å avskrekke og forhindre biltyveri, men kan
ikke garantere absolutt sikkerhet mot alle typer innbrudd.
■ Aktivere innbruddssensoren og hellingsføleren

Innbruddssensoren og hellingsføleren aktiveres automatisk når
alarmen aktiveres. (→S. 79)

■ Kansellere innbruddssensoren og hellingsføleren
Hvis kjæledyr eller gjenstander som beveger på seg, etterlates i
bilen, må du deaktivere innbruddssensoren og hellingsføleren før
du aktiverer alarmen, siden disse utløses av bevegelse inne i bilen.

Slå av tenningsbryteren.
Trykk på kanselleringsbryte-
ren for innbruddssensoren
og hellingsføleren.
Hvis du vil aktivere alarmen med
innbruddssensoren og hellings-
føleren deaktivert, må alarmen
aktiveres innen 5 minutter etter
at føleren er kansellert.
Innbruddssensoren og hellings-
føleren slås på hver gang ten-
ningsbryteren settes i ON-
modus.

Innbruddssensor og hellingsføler

1

2
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■Kansellere og automatisk aktivere innbruddssensoren og hellingsføle-
ren på nytt
●Alarmen vil fremdeles være aktivert selv om innbruddssensoren og hellings-

føleren er kansellert.
●Når innbruddssensoren og hellingsføleren er kansellert, kan du koble disse

inn igjen ved å trykke på tenningsbryteren eller låse opp dørene med inn-
gangsfunksjonen eller den trådløse fjernkontrollen.

● Innbruddssensoren og hellingsføleren vil automatisk aktiveres igjen når
alarmsystemet deaktiveres.

■Forhold som har betydning for innbruddssensoren
Føleren kan utløse alarmen i situasjonene nevnt nedenfor:

• Ultralydbølger fra utstyr som innbruddssensorer fra andre biler
• Bevegelse fra mennesker utenfor bilen

●Et vindu eller soltaket (utstyrsavhengig)
er åpent. 
Hvis dette er tilfellet, kan føleren reagere
på følgende:
• Vind eller bevegelse fra objekter som

løv eller insekter inne i bilen

●Ustabile gjenstander i bilen, for eksem-
pel hengende gjenstander eller klær
som henger i kleskrokene.
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●Omgivelser med meget kraftige vibrasjoner eller mye støy, eller situasjoner
hvor bilen utsettes for gjentatte støt eller vibrasjoner:
• Når bilen er parkert i et parkeringshus
• Når bilen fraktes på ferge, tilhenger, tog e.l.
• Når is fjernes fra bilen
• Når bilen befinner seg i en automatisk bilvaskautomat eller bilvaskauto-

mat med høytrykk
• Når det hagler eller tordner

■Forhold som har betydning for hellingsføleren (utstyrsavhengig)
Føleren kan utløse alarmen i situasjonene nevnt nedenfor:
●Bilen fraktes på ferge, tilhenger, tog e.l.
●Bilen parkeres i et parkeringshus.
●Bilen befinner seg på en bilvask som beveger bilen.
●Lufttrykket synker i ett eller flere av dekkene.
●Bilen jekkes opp.
●Jordskjelv eller veien synker.
●Last legges på eller fjernes fra takgrinden.

OBS

■For å sikre at innbruddssensoren fungerer korrekt

●Montering av annet tilbehør enn originale Toyota-deler eller oppbevaring
av gjenstander mellom førersetet og passasjersetet foran kan redusere
registreringsevnen.

●Unngå å ta på eller dekke til følerne, da
dette kan føre til at følerfunksjonen for-
styrres.

● Ikke spray luftfriskere eller andre pro-
dukter direkte på følerhullene.
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Indikatorer og varsellamper

Enhetene som brukes på målerne og noen indikatorer kan variere, avhen-
gig av målregionen.

Indikatorene og varsellampene på instrumentpanelet og midtpa-
nelet gir føreren informasjon om status for bilens ulike syste-
mer. 
Følgende illustrasjon viser alle indikatorer og varsellys som de
ser ut når de er tent.
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Varsellampene gir føreren informasjon om feil i bilens systemer.

*1: Disse lampene tennes når tenningsbryteren settes i ON-modus, for å vise
at en systemkontroll utføres. De slukkes når hybridsystemet startes, eller
etter noen få sekunder. Hvis en lampe ikke tennes eller ikke slukkes, kan
det være en feil i et system. Få bilen kontrollert av en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

*2: Lampen blinker for å indikere en feil.

*3: Denne lampen lyser på midtpanelet.

Varsellamper

*1

(rød)

Varsellampe for 
bremsesystem 
(→S. 399)

*1
Hjulslippindikator 
(→S. 401)

*1

(gul)

Varsellampe for 
bremsesystem 
(→S. 399)

Varsellampe for lavt 
drivstoffnivå (→S. 401)

*1 Varsellampe for 
funksjonsfeil (→S. 399)

Lampe for påminnelse 
om sikkerhetsbeltet 
(→S. 402)

*1
Varsellampe for 
funksjonsfeil i 
SRS-systemet 
(→S. 400)

*1 Hovedvarsellampe 
(→S. 407)

*1
Varsellampe for ABS 
(→S. 400)

*1

(utstyrsavhengig)

Varsellampe for 
dekktrykk (→S. 402)

*1
Varsellampe for elektrisk 
servostyring (→S. 400) (oransje)

(utstyrsavhengig)

LDA-varsellampe 
(→S. 402)

*1, 2

(utstyrsavhengig)

PCS-varsellampe 
(→S. 401)

*3 Varsellamper for 
baksetepassasjerenes
sikkerhetsbelter 
(→S. 402)
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Indikatorene gir føreren informasjon om driftsstatus for bilens ulike
systemer.

Indikatorer

Blinklysindikator 
(→S. 186)

”READY”-indikator 
(→S. 174)

Baklysindikator
(→S. 188)

(utstyrsavhengig)

Indikator for radarcruise-
kontroll (→S. 240)

Fjernlysindikator 
(→S. 189)

*1, 3

(utstyrsavhengig)

PCS-varsellampe 
(→S. 216)

(utstyrsavhengig)

Automatisk fjernlys-
indikator (→S. 192)

*4 Sikkerhetsindikator 
(→S. 77, 79)

(utstyrsavhengig)

Indikator for tåkelys 
foran (→S. 196)

”SPORT”-indikator 
(→S. 183)

Indikator for tåkelys bak
(→S. 196)

Indikator for 
”ECO MODE” (→S. 183)

Cruisekontrollindikator
(→S. 252) EV-indikator (→S. 70)

”SET”-indikator for 
cruisekontroll (→S. 252)

Indikator for 
EV-kjøremodus 
(→S. 180)

*1, 2 Hjulslippindikator 
(→S. 275)

(utstyrsavhengig)

Indikator for Toyota 
parkeringshjelp 
(→S. 256)

*1 VSC OFF-indikator
(→S. 275)

(utstyrsavhengig)
LDA-indikator (→S. 230)
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*1: Disse lampene tennes når tenningsbryteren settes i ON-modus, for å vise
at en systemkontroll utføres. De slukkes når hybridsystemet startes, eller
etter noen få sekunder. Hvis en lampe ikke tennes eller ikke slukkes, kan
det være en feil i et system. Få bilen kontrollert av en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

*2: Indikatorlampen blinker for å vise at systemet er i drift.

*3: Lampen tennes når systemet slås av.

*4: Denne lampen lyser på midtpanelet.

*5: Når utetemperaturen er omtrent 3 °C eller lavere, vil indikatoren blinke i ca.
10 sekunder, og deretter lyse kontinuerlig.

*6: Sidespeilindikatorene for blindsoneovervåkning lyser opp i disse tilfellene
for å bekrefte at de fungerer:

• Når tenningsbryteren settes i ON-modus mens systemet er slått på.
• Når systemet slås på mens tenningsbryteren er i ON-modus.
Hvis systemet fungerer, vil sidespeilindikatorene for blindsoneovervåking
slås av etter noen få sekunder.

Hvis sidespeilindikatorene for blindsoneovervåking ikke lyser eller ikke slår
seg av, kan det være feil på systemet. Få bilen kontrollert hos en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans
hvis dette skjer.

*7: Denne lampen lyser i de utvendige speilene.

*5
Isvarselindikator 
(→S. 419)

*6, 7

(utstyrsavhengig)

Sidespeilindikatorer for 
blindsoneovervåking 
(→S. 264)

(utstyrsavhengig)

BSM-indikator 
(→S. 264)

*1, 4 ”PASSENGER 
AIR BAG”-
indikator (→S. 43)

ADVARSEL

■Hvis varsellampen for et sikkerhetssystem ikke tennes
Hvis en varsellampe for et sikkerhetssystem, for eksempel ABS eller SRS,
ikke tennes når du starter hybridsystemet, kan det bety at systemet ikke
beskytter deg i en eventuell ulykke, noe som kan føre til alvorlige person-
skader. Få bilen kontrollert av en autorisert Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans hvis dette skjer.
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Instrumenter og målere

Enhetene som brukes på måleren og displayet kan variere, avhengig av
målområdet.
Hybridsystemindikator
Viser hybridsystemets ytelse eller regenereringsnivå (→S. 92)
Utvendig temperaturmåler
→S. 92
Girstilling og girområde
Viser valgt girstilling eller valgt girområde (→S. 182)
Klokke
→S. 96
Speedometer
Viser bilens hastighet
Drivstoffmåler
Viser resterende mengde drivstoff i tanken

1

2

3

4

5

6
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Display for kilometerteller, tripptellere og lysregulering av instru-
mentpanel
Kilometerteller:
Viser bilens totale kjørelengde
Trippteller:
Viser hvor langt bilen er kjørt siden sist tripptelleren ble nullstilt. Trippteller
”A” og ”B” kan brukes til å lagre og vise ulike kjørelengder uavhengig av
hverandre.
Regulering av instrumentlys:
Viser lysstyrken på instrumentlysene som kan justeres.
Multiinformasjonsdisplay
Gir føreren forskjellig informasjon om kjøreforhold (→S. 94)
Måler for motorens kjølevæsketemperatur
Viser motorens kjølevæsketemperatur

Endrer elementene på kilometer-
telleren, tripptelleren og regulerin-
gen av instrumentlys ved å trykke
på ”TRIP”-bryteren.

• Når tripptelleren vises, kan du til-
bakestille den ved å holde inne
”TRIP”-bryteren.

• Når reguleringsdisplayet for
instrumentlys vises, kan lysstyr-
ken til instrumentlysene justeres
ved å holde inne ”TRIP”-bryteren.

■Målerne og displayet lyser når
Tenningsbryteren står i ON-modus.

■Regulering av lysstyrken til instrumentpanelet
Målernes lyshetsnivå i lyse (dagmodus) og mørke (nattmodus) omgivelser
kan justeres individuelt. I dagmodus vil justering av lyshetsnivået imidlertid
også endre lyshetsnivået i nattmodus.

Endre display for kilometerteller, tripptellere og lysregulering av
instrumentpanel

7

8

9
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■Hybridsystemindikator

●Du kan oppnå bedre drivstofføkonomi ved å holde indikatornålen i miljø-
vennlig kjøring-området.

●Ladeområdet viser regenereringsstatusen*. Regenerert energi brukes til å
lade hybridbatteriet.

*: Når ordet ”regenerering” brukes i denne håndboken, menes det omforming
av energien som skapes av bilens bevegelse til elektrisk energi.

■Utvendig temperaturmåler
● I følgende situasjoner vises kanskje ikke riktig utetemperatur, eller displayet

kan bruke lenger tid enn normalt på å skifte.
• Når bilen har stanset eller kjører med lav hastighet (under 20 km/t)
• Når utetemperaturen plutselig endres (f.eks. ved inngang/utgang fra

garasje, tunnel, e.l.)
●Når ”--” vises, kan det være feil i systemet.

Ta med bilen til en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvali-
fisert og utstyrt faginstans.

●Temperaturområdet som kan vises, går fra –40 °C til 50 °C.
■Popup-display

I noen situasjoner vises et popup-display midlertidig i multiinformasjonsdis-
playet.
Popup-display-funksjonen kan slås på/av. (→S. 96)

Ladeområde
Viser at det gjenvinnes energi via den
regenerative bremsen.
Hybridmiljøvennlig område
Viser at bensinmotoren ikke brukes i
noen særlig grad.
Bensinmotoren stopper og starter auto-
matisk under enkelte forhold.
Miljøvennlig område
Viser at bilen kjøres på en miljøvennlig
måte.
Power-område
Viser at miljøvennlige kjøring-området
overskrides (ved høy ytelse osv.)

1

2

3
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ADVARSEL

■ Informasjonsdisplayet ved lave temperaturer
La bilen bli varmet opp innvendig før du bruker LCD-informasjonsdisplayet.
Ved svært lave temperaturer kan det være at informasjonsdisplayet reage-
rer sakte og at det oppstår forsinkelser i endringene.
Det kan for eksempel være en forsinkelse fra føreren girer ned til det nye
girtrinnet vises i displayet. Denne forsinkelsen kan føre til at føreren girer
ned igjen, noe som kan føre til hurtig og kraftig motorbremsing som kan for-
årsake en ulykke som kan føre til alvorlige personskader.

OBS

■Unngå skade på motoren og motorens komponenter
Motoren kan bli overopphetet hvis kjølevæsketemperaturmåleren kommer
inn i det røde feltet (”H”). Hvis det skjer, stanser du umiddelbart bilen på et
sikkert sted og kontrollerer motoren etter at den er helt nedkjølt. (→S. 463)
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Multiinformasjonsdisplay

Multiinformasjonsdisplayet viser føreren ulike bildata.
● Menyikoner 

Viser følgende informasjon når
et ikon velges. (→S. 95) 
Noe av informasjonen kan
vises automatisk avhengig av
situasjonen.

Kjøreinformasjon

Velg for å vise ulike kjøredata. (→S. 95)

Navigasjonssystemkoblet display*
Velg for å vise følgende navigasjonssystemrelatert informasjon.
• Ruteveiledning
• Kompass (visning med nord opp / kjøreretning opp)

Audiosystemkoblet display*
Velg for å gjøre det mulig å velge lydkilde eller spor på displayet ved
hjelp av målerkontrollbryterne.

Hjelpesysteminformasjon*
Velg for å vise informasjon for dynamisk radarcruisekontroll* eller
LDA (Lane Departure Alert med styrekontroll)* når systemet er i
bruk. (→S. 227, 240)
Det viste ikonet endres avhengig av hvilket system som brukes.

Varselmeldingsdisplay

Velg for å vise varselmeldinger og tiltak dersom det oppdages en feil.
(→S. 407)

Innstillingsdisplay

Velg for å endre systeminnstillingene og innstillingene for målerdis-
play. (→S. 96)

*: Utstyrsavhengig

Displayelementer
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Multiinformasjonsdisplayet betje-
nes ved hjelp av målerkontrollbry-
terne.

Angi
Velg et element / endre sider
Gå tilbake til forrige skjermbilde

Elementene som vises kan skiftes ved å trykke på  eller  på

målerkontrollbryterne for å velge  og trykke på  eller .

■ Energimonitor
→S. 98

■ Gjennomsnittlig drivstofføkonomi (etter start / etter tilbakestil-
ling* / etter fylling av drivstoff)
Viser gjennomsnittlig drivstofforbruk henholdsvis siden hybridsyste-
met ble startet, funksjonen ble tilbakestilt og fylling av drivstoff

Bruk det viste gjennomsnittlige drivstofforbruket som referanse.
■ Gjennomsnittlig hastighet (etter start / etter tilbakestilling* /

etter fylling av drivstoff)
Viser gjennomsnittlig hastighet henholdsvis siden hybridsystemet
ble startet, funksjonen ble tilbakestilt og fylling av drivstoff

■ Rekkevidde (etter fylling av drivstoff)
Viser beregnet maksimal distanse bilen kan tilbakelegge med driv-
stoffmengden på tanken
• Distansen beregnes på grunnlag av det gjennomsnittlige drivstofforbru-

ket. Den faktiske distansen kan derfor avvike fra den som vises her.
• Hvis du bare fyller litt drivstoff på tanken, kan det hende at displayet ikke

blir oppdatert.
Når du fyller tanken, må du slå av tenningsbryteren. Hvis du fyller tan-
ken uten å slå av tenningsbryteren, er det ikke sikkert displayet blir opp-
datert.

Betjene målerkontrollbryterne

1

2

3

Kjøreinformasjon
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■ LDA (Lane Departure Alert med styrekontroll) svingvarsel
(utstyrsavhengig)
→S. 227

■ Display av
En svart skjerm vises

*: Funksjonen kan tilbakestilles ved å trykke og holde inne  på målerkon-
trollbryterne når elementet som skal tilbakestilles vises.

Innstillingene for følgende elementer kan endres, se S. 485
For funksjoner som kan aktiveres eller deaktiveres, skifter funksjonen mel-

lom på og av hver gang du trykker på .

● (Lane Departure Alert med styrekontroll)* (→S. 227)

● (Pre-Crash Safety-system)* (→S. 212)

● (Blindsonedetektor)* (→S. 264)

● (Toyota parkeringshjelp)* (→S. 256)

● (Road Sign Assist)* (→S. 235)
● Klokke 

Stiller time og minutt, og bytter mellom 12-timers og 24-timers
visning av klokkeslett.

● (Elektrisk bakluke)* (→S. 114)
● Målerinnstillinger

• Språk
Velg for å endre språket i displayet.

• Enheter
Velg for å endre måleenhet for drivstofforbruk.

• EV-indikator
Velg for å aktivere/deaktivere EV-indikatoren

• Popup-display
Velg for å skru popup-displayer, som kan vises i noen situasjoner, på/
av.

• Aksentfarge
Velg for å endre aksentfargene på skjermen, slik som markørfargen.

Innstillingsdisplay
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• Standardinnstillinger
Registrerte eller endrede målerinnstillinger blir slettet eller tilbakestilt
til standardinnstillingen.

*: Utstyrsavhengig

■Display for systemkontroll
Når du vrir tenningsbryteren til ON-modus, vises åpningsbildet mens system-
funksjonene blir kontrollert. Når systemkontrollen er fullført, vises det normale
skjermbildet igjen.

■Stoppe innstillingsdisplayet
I følgende situasjoner stoppes innstillingsdisplayet som bruker målerkontroll-
bryterne.
●Når en varselmelding vises i multiinformasjonsdisplayet
●Når bilen begynner å bevege seg

■Når polene på 12-voltsbatteriet kobles fra og kobles til igjen
Kjøreinformasjonen tilbakestilles.

■LCD-display
Små flekker eller lysflekker kan dukke opp i displayet. Dette fenomenet er
typisk for LCD-display, og det gjør ingen ting om du fortsetter å bruke dis-
playet.

ADVARSEL

■Forsiktighetsregler for bruk under kjøring
Av sikkerhetsmessige grunner bør du unngå å betjene målerkontrollbryte-
ren under kjøring så langt det er mulig, og titt ikke for lenge på multiinforma-
sjonsdisplayet under kjøring. Stans bilen før du betjener
målerkontrollbryteren. Hvis ikke du gjør det, kan det føre til feil dreiing av
rattet, som igjen kan føre til en ulykke.

■Advarsler ved innstilling av displayet
Ettersom hybridsystemet må brukes i løpet av innstillingen, må du sørge for
at bilen er parkert på et sted med tilstrekkelig ventilasjon. I et lukket område,
for eksempel i en garasje, kan eksosgasser, inkludert skadelig karbonmon-
oksid (CO) samle seg opp og trenge inn i bilen. Det kan medføre alvorlig
helsefare.

OBS

■Under innstilling av displayet
For å forhindre at 12-voltsbatteriet utlades må du passe på at hybridsyste-
met brukes mens displayet stilles inn.



98 2. Instrumentpanel

Skjerm for energimonitor/-forbruk

Multiinformasjonsdisplay
Audiosystemskjermbilde
(utstyrsavhengig)
Målerkontrollbrytere

Multiinformasjonsdisplay

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg , og trykk

deretter på  eller  for å velge energiovervåkingsdisplayet.

Audiosystemskjermbilde (utstyrsavhengig)
Trykk på ”CAR”-knappen og deretter på ”Energimonitor” i skjermbil-
det.

Du kan se statusen til bilen i multiinformasjonsdisplayet og
audiosystemskjermbildet (utstyrsavhengig).

1

2

3

Energimonitor
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Audiosystemskjermbilde Multiinformasjonsdisplay

Når bilen drives av den elektriske motoren

Når bilen drives av både bensinmotoren og den elektriske motoren

Når bilen drives av bensinmotoren
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Bildene er bare eksempler, og kan variere fra de faktiske forholdene.

Når bilen lader hybridbatteriet

Når det ikke er noen energistrøm

Hybridbatteristatus

Audiosystemskjermbilde Multiinformasjonsdisplay

Lav Full Lav Full
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Trykk på ”CAR”-knappen og deretter på ”Reiseinformasjon” eller ”Tid-
ligere oppføring” i skjermbildet.
■ Reiseinformasjon

Bilens gjennomsnittshastig-
het
Rekkevidde
Tidligere drivstofforbruk per
minutt
Gjeldende drivstofforbruk
Tilbakestille data for reisein-
formasjon
Medgått tid
Regenerert energi de siste 15 minuttene
Skjermbildet ”Energimonitor” vises
Skjermbildet ”Tidligere oppføring” vises
Gjennomsnittlig drivstofforbruk de siste 15 minuttene fargekodes og
deles inn i tidligere gjennomsnittsverdier og gjennomsnittsverdier opp-
nådd siden tenningsbryteren sist ble satt i ON-modus. Bruk det viste
gjennomsnittlige drivstofforbruket som referanse.
Bildene er bare eksempler, og kan variere fra de faktiske forholdene.

Drivstofforbruk (utstyrsavhengig)

1
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■ Tidligere oppføringer
Beste registrerte drivstoffor-
bruk
Forrige registrering av driv-
stofforbruk
Gjeldende drivstofforbruk
Tilbakestill data om tidligere
oppføringer
Oppdater data om tidligere
oppføringer
Skjermbildet ”Energimonitor”
vises
Skjermbilde for ”Reiseinformasjon” vises
Bildene er bare eksempler, og kan variere fra de faktiske forholdene.

■Tilbakestille dataene
●Trykk på ”Fjern” i skjermbildet ”Reiseinformasjon” for å tilbakestille data for

informasjon om turen.
●Velg ”Fjern” i skjermbildet ”Tidligere oppføring” for å tilbakestille data for tid-

ligere oppføringer.
■Oppdatere data om tidligere oppføringer

Velg ”Oppdater” i skjermbildet ”Tidligere oppføring” for å oppdatere tidligere
oppføringer.
I tillegg vil drivstofforbruket som vises i multiinformasjonsdisplayet tilbakestil-
les samtidig.

■Rekkevidde
Viser beregnet maksimal distanse bilen kan kjøre med drivstoffmengden på
tanken.
Denne distansen er beregnet på grunnlag av det gjennomsnittlige drivstoffor-
bruket. Den faktiske distansen kan derfor avvike fra den som vises her.

1
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Nøkler

Nøklene vist nedenfor leveres med bilen.
Elektroniske nøkler
• Betjene smart inngangs- og

startsystem (→S. 123)
• Betjener fjernkontrollfunksjonen
Mekaniske nøkler
Nøkkelnummerplate

Låser alle dørene (→S. 107)
Låser opp alle dørene 
(→S. 107)
Åpner og lukker den elektriske
bakluken* (→S. 112)

*: Utstyrsavhengig

Hvis du vil ta ut den mekaniske
nøkkelen, trykker du på utløserk-
nappen og tar ut nøkkelen.

Den mekaniske nøkkelen kan bare
settes inn i én retning, da den bare
har spor på én side. Hvis nøkkelen
ikke kan settes inn i en låsesylin-
der, må du snu den og prøve å
sette den inn igjen.
Sett den mekaniske nøkkelen på plass i den elektroniske nøkkelen etter at
du har brukt den. Oppbevar den mekaniske nøkkelen sammen med den
elektroniske nøkkelen. Hvis batteriet i den elektroniske nøkkelen er utladet
eller inngangsfunksjonen ikke virker som den skal, trenger du den meka-
niske nøkkelen. (→S. 455)

Nøklene

1

2

3

Fjernkontroll
1
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3

Bruke den mekaniske nøkkelen
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■Når du må legge igjen bilnøkkelen hos en parkeringsbetjent
Lås hanskerommet etter behov. (→S. 307)
Ta ut den mekaniske nøkkelen og oppbevar den til eget bruk, og gi bare den
elektroniske nøkkelen til parkeringsbetjenten.

■Hvis du mister de mekaniske nøklene
Nye originale mekaniske nøkler kan lages hos en autorisert Toyota-forhand-
ler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans ved hjelp av en av
de andre mekaniske nøklene og nøkkelnummeret på nøkkelnummerplaten.
Oppbevar platen på et sikkert sted, f.eks. i lommeboken og ikke i bilen.

■Når du reiser med fly
Når du tar med deg en nøkkel med fjernkontrollfunksjon om bord i et fly, må
du ikke trykke på noen av knappene når du er inne i flykabinen. Hvis du har
med deg nøkkelen i en veske eller lignende, må du passe på at knappene
ikke trykkes inn. Hvis du trykker på en av knappene, vil det avgi radiobølger
som kan påvirke driften av flyet.

■Forhold som påvirker funksjonen
→S. 125

■Skifte batteriet
→S. 373

■Kontrollere det registrerte nøkkelnummeret
Antall nøkler som allerede er registrert på bilen kan bekreftes. Spør en autori-
sert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans
om nærmere informasjon.

■Hvis det brukes feil nøkkel
Nøkkelsylinderen roterer fritt for å isolere den innvendige mekanismen.

■Tilpasning
Innstillinger (f.eks. for fjernkontrollsystemet) kan endres. 
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 489)
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OBS

■Slik forhindrer du skader på nøklene
●Nøklene må ikke mistes, ristes kraftig eller bøyes.
● Ikke utsett nøklene for høye temperaturer over lengre tid.
●Pass på at nøklene ikke blir våte og at de ikke blir vasket i ultralydvaskere

e.l.
● Ikke fest metalliske eller magnetiske materialer til nøklene eller plasser

nøklene nær slike materialer.
● Ikke ta nøklene fra hverandre.
● Ikke fest klistremerker eller annet til den elektroniske nøkkelens overflate.
● Ikke plasser nøklene nær gjenstander som produserer magnetfelter, slik

som TV-apparater, audiosystemer og induksjonskomfyrer, eller medisinsk
utstyr, som f.eks. lavfrekvent behandlingsutstyr.

■Ha den elektroniske nøkkelen på deg
Oppbevar den elektroniske nøkkelen 10 cm fra elektrisk utstyr som er slått
på. Radiobølger fra de elektriske apparatene kan virke forstyrrende på nøk-
kelen hvis de er nærmere enn 10 cm, og føre til at nøkkelen ikke fungerer
som den skal.

■ I tilfelle feil på smart inngangs- og startsystemet eller andre problemer
med nøklene
Ta med bilen og alle de elektroniske nøklene til en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Hvis du mister en elektronisk nøkkel
Faren for biltyveri øker hvis du ikke finner igjen den elektroniske nøkkelen.
Ta straks med alle de andre elektroniske nøklene som hører til bilen til en
autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt fag-
instans.
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Sidedører

◆ Smart inngangs- og startsystem

Bær den elektroniske nøkkelen for å aktivere denne funksjonen.

Ta tak i dørhåndtaket for å
åpne døren.
Pass på at du berører føleren på
baksiden av håndtaket.
Dørene kan ikke låses opp de
første 3 sekundene etter at de
er låst.
Berør låseføleren (det lille
innrykket øverst på dørhånd-
taket) for å låse alle dørene.
Kontroller at døren er låst skikkelig.

◆ Fjernkontroll

Låser alle dørene
Kontroller at døren er låst skik-
kelig.
Låser opp alle dørene

Låse og låse opp dørene fra utsiden

1

2

1

2
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■Funksjonssignaler
Varselblinklyset blinker for å indikere at dørene er låst / låst opp. (Låst: én
gang, låst opp: to ganger)

■Sikkerhetsfunksjon
Hvis ingen av dørene blir åpnet innen ca. 30 sekunder etter at bilen er låst
opp, vil sikkerhetsfunksjonen automatisk låse bilen igjen.

■Når døren ikke kan låses ved hjelp av låseføleren på den øvre delen av
dørhåndtaket

■Lydsignal for dørlås
Hvis det gjøres et forsøk på å låse dørene når en av dørene ikke er helt luk-
ket, aktiveres en kontinuerlig varsellyd i 5 sekunder. Lukk døren helt for å
stoppe varsellyden, og lås bilen på nytt.

■Stille inn alarmen (utstyrsavhengig)
Alarmsystemet aktiveres når dørene låses. (→S. 79)

■Hvis smart inngangs- og startsystem eller fjernkontrollen ikke fungerer
●Bruk den mekaniske nøkkelen til å låse og låse opp dørene. (→S. 455)
●Skift nøkkelbatteriet med et nytt hvis det blir utladet. (→S. 373)

Hvis døren ikke lar seg låse selv om det
øverste følerområdet berøres, kan du for-
søke å berøre både det øvre og det nedre
følerområdet samtidig.
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◆ Dørlåsbryter

Låser alle dørene
Låser opp alle dørene

◆ Innvendige låseknapper

Låser døren
Låser opp døren
Fordørene kan åpnes ved å
trekke i håndtakene på innsiden
selv om låseknappene er i låst
stilling.

Flytt den innvendige låseknappen til låst stilling.
Lukk døren mens du drar og holder i dørhåndtaket.

Døren kan ikke låses hvis tenningsbryteren er satt i ACC- eller ON-
modus, eller hvis den elektroniske nøkkelen befinner seg inne i bilen.

Avhengig av hvor den elektroniske nøkkelen er plassert, kan det hende at
nøkkelen ikke blir registrert riktig, og dørene kan låses selv om nøkkelen
ligger i bilen.

Låse og låse opp dørene fra innsiden

1
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1

2

Låsing av dørene fra utsiden uten nøkkel
1

2
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Dørene kan ikke åpnes fra innsi-
den av bilen når låsene er satt på.

Låse opp
Låse
Disse låsene kan brukes for å hin-
dre at barn åpner bakdørene.
Trykk ned låseknappene i bakdøre-
ne for å låse dørene.

Følgende funksjoner kan stilles inn eller kanselleres:
Se S. 485 om hvordan du tilpasser funksjoner.

Barnesikring i bakdørene

1

2

Automatisk system for låsing og opplåsing av dører

Funksjon Betjening

Hastighetsstyrt dørlåsefunksjon
Alle dører låses automatisk når
bilens hastighet er ca. 20 km/t eller
høyere.

Girstillingsstyrt dørlåsefunksjon Alle dører låses automatisk når giret
blir satt i en annen stilling enn P.

Girstillingsstyrt døropplåsingsfunk-
sjon

Alle dører låses automatisk opp når
giret blir satt i P-stilling.

Førerdørstyrt døropplåsingsfunksjon Alle dører låses automatisk opp når
førerdøren åpnes.



1113-2. Åpne, lukke og låse dørene

3

Bruk av kom
ponentene

■Låsutløsersystem ved registrering av sammenstøt
Hvis bilen utsettes for et kraftig støt, blir alle dørene låst opp. Det kan imidler-
tid være at systemet ikke fungerer, avhengig av hvor kraftig sammenstøtet er
og hvilken type ulykke det er.

■Når alle dører er låst med inngangsfunksjonen eller fjernkontrollen
●Dørene kan ikke låses opp med dørlåsbryteren.
●Dørlåsbryteren kan nullstilles ved å låse opp alle dørene med inngangsfunk-

sjonen eller fjernkontrollen.
■Forhold som påvirker funksjonen

→S. 125
■Tilpasning

Innstillinger (f.eks. opplåsingsfunksjonen ved bruk av nøkkel) kan endres. 
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 489)

ADVARSEL

■Slik forhindrer du ulykker
Ta hensyn til disse forholdsreglene under kjøring.
Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til at en dør åpnes og en passasjer faller
ut, noe som kan føre til alvorlige personskader.
●Forsikre deg om at alle dører er ordentlig lukket.
● Ikke trekk i det innvendige håndtaket i dørene mens du kjører. 

Vær spesielt forsiktig med frontdørene. Dørene kan gå opp selv om de
innvendige låsebryterne står i låst stilling.

●Bruk barnesikringslåsene i bakdørene når det sitter barn i baksetet.
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Bakluke

◆ Smart inngangs- og startsystem

Bær den elektroniske nøkkelen for å aktivere denne funksjonen.

Trykk på knappen for å låse
opp alle dørene.
Dørene kan ikke låses opp de
første 3 sekundene etter at de
er låst.
Lås bakluken igjen når du forla-
ter bilen. Bakluken låses ikke
automatisk etter at den er åpnet
og deretter lukket.
Trykk på knappen for å låse alle dørene.
Kontroller at døren er låst skikkelig.

◆ Fjernkontroll

→S. 107

◆ Dørlåsbryter

→S. 109

Trykk og hold inne bryteren for å
åpne eller lukke når den elektriske
bakluken er ulåst. (Det høres en
varsellyd.)

Hvis bryteren trykkes ned mens
bakluken er i ferd med å åpnes/luk-
kes, stopper bakluken.

Bakluken kan låses / låses opp og åpnes/lukkes på følgende
måter:

Låse og låse opp bakluken

1

Åpne/lukke bakluken fra innsiden av bilen (biler med elektrisk
bakluke)

2
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◆ Baklukeåpner

Biler uten elektrisk bakluke
Løft opp bakluken mens du sky-
ver åpningsbryteren for baga-
sjerommet/bakluken oppover.

Biler med elektrisk bakluke
Når bakluken er åpen: Trykk på
åpningsbryteren for bakluken.

Når bakluken er lukket: Trykk på åpningsbryteren for bakluken to
ganger mens du har med deg den elektroniske nøkkelen.

Hvis bryteren trykkes ned mens bakluken er i ferd med å åpnes/lukkes,
stopper bakluken.

◆ Fjernkontroll (biler med elektrisk bakluke)

Trykk og hold inne bryteren for
å åpne/lukke den elektriske
bakluken.

Hvis knappen trykkes ned mens
bakluken er i ferd med å åpnes/
lukkes, stopper bakluken.

Trykk på bryteren for å lukke bak-
luken automatisk. (Det høres en
varsellyd.)

Hvis bryteren trykkes ned mens
bakluken er i ferd med å åpnes/luk-
kes, stopper bakluken. Hvis du
trykker på bryteren igjen, reverse-
res handlingen.

Åpne bakluken fra utsiden av bilen

Bryter for elektrisk bakluke (biler med elektrisk bakluke)
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Lukke bakluken med håndtaket.
Biler uten elektrisk bakluke

Pass på at du trykker bakluken
ned fra utsiden for å lukke den.

Biler med elektrisk bakluke
Hjelpefunksjonen for lukking av
bakluken aktiveres, og bakluken
lukkes automatisk helt.

Den elektriske bakluken kan deaktiveres ved å betjene multiinforma-
sjonsdisplayet.

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg  i mul-
tiinformasjonsdisplayet.

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg , og

trykk deretter på .

Velg ”Systeminnstillinger” og trykk deretter på .

Trykk på . (”Alle av” vises i multiinformasjonsdisplayet.)
Hver gang  trykkes, aktiveres/deaktiveres systemet.

Når bakluken skal lukkes

Avbryte betjening av den elektriske bakluken (biler med elektrisk
bakluke)

1

2

3

4
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Den elektriske baklukens åpne stilling kan justeres.
■ Bruke multiinformasjonsdisplayet

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg  i
multiinformasjonsdisplayet.

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg , og

trykk deretter på .

Velg ”Åpningsjustering” og trykk deretter på .
Velg ønsket stilling og trykk på . (→S. 487)

■ Bruke bryteren for elektrisk bakluke
Åpne bakluken og juster den til ønsket stilling.
Trykk på og hold åpne/lukke-bryteren for den elektriske bakluken
inne helt til varsellyden høres fire ganger.

■Bagasjeromslampe
Hvis lysbryteren er slått på, slås lyset i bagasjerommet på når bakluken
åpnes.

■Hvis baklukeåpneren ikke kan brukes
Bakluken kan låses opp fra innsiden.

Justere åpningsstillingen til bakluken (biler med elektrisk bak-
luke)

På
Av

Fjern dekselet på listen på bakluken.
Bruk en fille for å forhindre riper.

1

2

3

4

1

2

1

2

1
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Biler uten elektrisk bakluke

Biler med elektrisk bakluke

Flytt dekselet når du har løsnet skruen.

Skyv på hendelen til baklukemotoren.

Flytt dekselet når du har løsnet skruen.

Skyv på hendelen til baklukemotoren.

2

3

2

3
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■Betjening av bakluken
●Varselblinklyset blinker for å indikere at dørene er låst / låst opp. (Låst: én

gang, låst opp: to ganger)
●Kun elektrisk bakluke (utstyrsavhengig): En varsellyd høres og varselblinkly-

set blinker to ganger for å indikere at bakluken åpnes/lukkes.
●Kun elektrisk bakluke (utstyrsavhengig): Bakluken kan åpnes selv om den

er låst. Bakluken og sidedørene låses opp når den elektriske bakluken
åpnes. Lås alle dørene igjen når du forlater bilen. Alle dørene låses ikke
automatisk etter at bakluken er åpnet og deretter lukket.

■Sikkerhetsfunksjon
Hvis ingen av dørene blir åpnet innen ca. 30 sekunder etter at bilen er låst
opp, vil sikkerhetsfunksjonen automatisk låse bilen igjen.

■Klembeskyttelse (biler med elektrisk bakluke)
Hvis noe blokkerer den elektriske bakluken når den åpnes/lukkes, vil baklu-
ken automatisk gå i motsatt retning eller stoppe.

■Når 12-voltsbatteriet kobles til igjen (biler med elektrisk bakluke)
For at den elektriske bakluken skal fungere skikkelig må bakluken lukkes
manuelt.

■Baklukelukker (biler med elektrisk bakluke)
Hvis bakluken står litt åpen, lukker baklukelukkeren den automatisk helt igjen.

■Fallbeskyttelse (biler med elektrisk bakluke)
Da den elektriske bakluken åpnes automatisk, vil bruk av makt stoppe
åpningsforløpet for å hindre at bakluken faller brått ned.

■Baklukelukker (biler med elektrisk bakluke)
Hvis bakdøren senkes manuelt mens bakdøren er stanset i åpen posisjon,
lukkes bakdøren automatisk helt.

■Kansellere den justerte åpningsstillingen til bakluken (biler med elek-
trisk bakluke)
Trykk på og hold åpne/lukke-bryteren for den elektriske bakluken inne helt til
varsellyden høres fire ganger, tar en kort pause, og høres to ganger. Åpen
stilling initialiseres til helt åpen stilling.

■Tilpasning (biler med elektrisk bakluke)
Innstillingene (f.eks. åpningsvinkelen til den elektriske bakluken) kan endres. 
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 487)
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ADVARSEL

Ta hensyn til følgende forholdsregler.
Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.
■Før du begynner å kjøre

●Påse at bakluken er helt lukket. Hvis bakluken ikke er helt lukket, kan den
sprette opp under kjøring og treffe tilstøtende gjenstander, eller bagasje
kan bli kastet ut og forårsake en ulykke.

●La aldri barn leke i bagasjerommet.
Barnet kan låse seg inne ved et uhell og skade seg, samt at bagasjerom-
met kan bli svært varmt.

● Ikke la barn åpne eller lukke bakluken.
Luken kan gjøre plutselige bevegelser, og barnets hender, hode eller hals
kan komme i klem.

■Viktige forholdsregler under kjøring
●Hold bakluken lukket mens du kjører.

Hvis bakluken er åpen, kan den treffe gjenstander i nærheten eller baga-
sje kan bli kastet ut og føre til en ulykke.

●La aldri noen sitte i bagasjerommet. Ved bråbremsing , plutselig skjening
eller kollisjon kan de bli slengt fremover, og dette kan forårsake alvorlige
personskader.

■Betjene bakluken
Ta hensyn til følgende forholdsregler.
Gjør du ikke det, risikerer du at kroppsdeler kommer i klem, noe som kan
føre til alvorlige personskader.
●Fjern tunge objekter, f.eks. snø og is, fra bakluken før den åpnes. Ellers

kan det føre til at bakluken plutselig faller igjen etter at den er åpnet.
●Kontroller alltid omgivelsene for å påse at det er trygt å åpne eller lukke

bakluken.
●Hvis det oppholder seg noen rundt bilen, påse at de er på trygg avstand og

si ifra om at bakluken er i ferd med å åpnes eller lukkes.
●Vær forsiktig ved åpning og lukking av bakluken når det blåser, da sterk

vind kan føre til plutselige bevegelser.
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ADVARSEL

● Ikke lukk bakluken ved å trekke i baklukedemperen (biler uten elektrisk
bakluke) eller baklukens lukkemekanisme (biler med elektrisk bakluke), og
ikke heng i baklukedemperen (biler uten elektrisk bakluke) eller baklukens
lukkemekanisme (biler med elektrisk bakluke).
Hender kan sette seg fast, eller baklukedemperen (biler uten elektrisk bak-
luke) eller baklukens lukkemekanisme (biler med elektrisk bakluke) kan
ødelegges og føre til en ulykke.

●Biler uten elektrisk bakluke: Hvis et sykkelstativ eller en tilsvarende tung
gjenstand er festet til bakluken, kan luken plutselig lukkes igjen etter at
den er åpnet og føre til at en persons hender, hode eller hals kommer i
klem og blir skadet. Det anbefales at du bruker en original Toyota-del ved
montering av en tilbehørsdel på bakluken.

●Biler uten elektrisk bakluke: Bakluken
kan plutselig lukkes hvis den ikke er helt
åpnet. Det er vanskeligere å åpne eller
lukke bakluken når bilen står i en helling
enn når den står på et jevnt underlag,
så vær oppmerksom på at luken kan
komme til å åpnes eller lukkes av seg
selv. Påse at bakluken er helt åpen og
sikret før du bruker bagasjerommet.

●Vær oppmerksom når du lukker baklu-
ken, slik at ikke fingre eller andre
kroppsdeler kommer i klem.

●Biler uten elektrisk bakluke: Trykk lett
på utsiden av bakluken for å lukke den.
Hvis dørhåndtaket brukes til å lukke
bakluken, risikerer du at hender eller
armer kan komme i klem.
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ADVARSEL

■Baklukelukker (biler med elektrisk bakluke)

●Vær forsiktig ved bruk av baklukelukkeren – den er fremdeles aktiv selv
om det elektriske systemet for bakluken avbrytes.

■Elektrisk bakluke (utstyrsavhengig)
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor ved betjening av den elektriske bak-
luken.
Gjør du ikke det, kan det føre til alvorlige personskader.
●Kontroller at området rundt bilen er trygt, og at det ikke er hindringer eller

annet som kan føre til at noen av eiendelene dine hekter seg fast.
●Hvis det oppholder seg noen rundt bilen, påse at de er på trygg avstand og

si ifra om at bakluken er i ferd med å åpnes eller lukkes.
●Hvis hovedbryteren til bakluken slås av mens bakluken er i ferd med å

åpnes automatisk, vil bakluken stanse. Vær ekstra oppmerksom i hellin-
ger, siden bakluken kan komme til å åpnes eller lukkes plutselig.

●Hvis betingelsene for bruk av den elektriske bakluken ikke lenger er til
stede, avgis en varsellyd og åpningen/lukkingen av bakluken stanses.
Bakluken må da betjenes manuelt. Vær ekstra oppmerksom i slike situa-
sjoner, siden bakluken kan komme til å beveges plutselig.

●Står bilen i en helling, kan luken komme til å lukkes etter at den er åpnet
automatisk. Påse at bakluken er helt åpen og sikret.

●Hvis den elektriske bakluken registrerer unormale forhold i de følgende
situasjonene, vil den automatiske betjeningen bli stanset. Bakluken må i
så fall betjenes manuelt. Vær ekstra oppmerksom i slike situasjoner, da
bakluken plutselig kan lukkes eller åpnes fra posisjonen den er stanset i
og føre til en ulykke.
• Når bakluken kommer i kontakt med en hindring
• Når spenningen i 12-voltsbatteriet plutselig faller, f.eks. hvis tennings-

bryteren settes i ON-modus eller hybridsystemet startes under automa-
tisk drift

●Hvis bakluken står litt åpen, lukker bak-
lukelukkeren den automatisk helt igjen.
Det tar flere sekunder før bakluken
begynner å bevege seg. Vær forsiktig
så du ikke får fingrene eller noe annet i
klem i bakluken. Dette kan føre til fin-
gerbrudd og andre alvorlige skader.
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ADVARSEL

●Hvis et sykkelstativ eller en tilsvarende tung gjenstand er festet til baklu-
ken, er det ikke sikkert den elektriske bakluken fungerer som den skal.
Luken kan lukkes litt igjen etter at den er åpnet og føre til at en persons
hender, hode eller hals kommer i klem og blir skadet. Få mer informasjon
fra en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans når du skal montere tilbehør på bakluken.

■Klembeskyttelse (biler med elektrisk bakluke)
Ta hensyn til følgende forholdsregler.
Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til alvorlige personskader.
●Prøv aldri å aktivere klembeskyttelsen ved å klemme fast en del av krop-

pen i åpningen.
●Klembeskyttelsen kan settes ut av funksjon hvis noe klemmes fast like før

bakluken lukkes helt. Vær forsiktig så du ikke får fingrene eller noe annet i
klem.

●Avhengig av formen på gjenstanden som kommer i klem, kan det hende at
klembeskyttelsen ikke fungerer. Vær forsiktig så du ikke får fingrene eller
noe annet i klem.

OBS

■Baklukedempere (biler uten elektrisk bakluke)
Bakluken er utstyrt med demperstopper som holder bakluken på plass.
Ta hensyn til følgende forholdsregler.
Gjør du ikke det, risikerer du at demperstoppene skades, noe som igjen kan
føre til funksjonsfeil.

● Ikke plasser hånden på demperstopperen eller press på den fra siden.

●Fest ikke fremmedlegemer som klistre-
merker, plastfolie eller klister til demper-
stoppstangen.

● Ikke rør demperstoppstangen med han-
sker eller andre typer stoffer.

● Ikke fest annet tilbehør enn originale
Toyota-deler til bakluken. Demperstopper
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OBS

■Baklukelukker (biler med elektrisk bakluke)
Bakluken er utstyrt med lukkemekanismer som holder bakluken på plass.
Ta hensyn til følgende forholdsregler.
Gjør du ikke det, risikerer du at lukkemekanismene skades, noe som igjen
kan føre til funksjonsfeil.

● Ikke plasser hånden på lukkemekanismen eller press på den fra siden.
■For å forhindre feilfunksjon i baklukelukkeren (biler med elektrisk bak-

luke)
Ikke bruk kraft for å lukke bakluken mens baklukelukkeren er aktivert.

■For å forhindre skader på den elektriske bakluken (utstyrsavhengig)
●Påse at det ikke finnes is mellom bakluken og rammen, noe som kan for-

hindre at luken åpnes og lukkes. Aktivering av den elektriske bakluken når
det ligger last på den, kan forårsake funksjonsfeil.

● Ikke bruk kraft på bakluken mens den betjenes elektrisk.
●Vær forsiktig så ikke sensorene (montert på høyre og venstre kant av bak-

luken) skades av kniver eller andre skarpe gjenstander. Hvis føleren er fra-
koblet, lukkes ikke den elektriske bakluken automatisk.

●Fest ikke fremmedlegemer som klistre-
merker, plastfolie eller klister til lukke-
mekanismens stang.

● Ikke ta på lukkemekanismestangen
med hansker eller andre typer stoffer.

● Ikke fest tungt tilbehør til bakluken. Når
du fester det, må du spørre en autori-
sert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans
om nærmere informasjon.

Lukkemekanismer
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Smart inngangs- og startsystem

● Låser og låser opp sidedørene (→S. 107)
● Låser og låser opp bakluken (→S. 107)
● Starter hybridsystemet (→S. 174)

■Antenneplassering

■Effektiv rekkevidde (området der den elektroniske nøkkelen kan registre-
res)

Ved oppstart av hybridsystemet eller endring av tenningsbrytermodus
Systemet kan betjenes når den elektroniske nøkkelen er inne i bilen.

Operasjonene nedenfor kan utføres ved at du ganske enkelt har
med deg den elektroniske nøkkelen, for eksempel i lommen.
Føreren må alltid ha med seg den elektroniske nøkkelen.

Antenner på utsiden av bilen
Antenner i kupeen
Antenne på utsiden av bagasjerommet

Ved låsing eller opplåsing av dørene
Systemet kan betjenes når den elek-
troniske nøkkelen befinner seg
innenfor en radius på ca. 0,7 m fra et
av dørhåndtakene på fordørene eller
åpningsbryteren for bagasjerommet/
bakluken. (Kun dørene som registre-
rer nøkkelen, kan betjenes.)

1

2

3



124 3-2. Åpne, lukke og låse dørene

■Alarmer og varselindikatorer
En kombinasjon av utvendige og innvendige alarmer, i tillegg til advarsler i
multiinformasjonsdisplayet, brukes til å hindre tyveri av bilen samt ulykker
som følge av feil bruk. Iverksett nødvendige tiltak hvis det vises en advarsel i
multiinformasjonsdisplayet. (→S. 407)
Tabellen nedenfor beskriver omstendigheter og løsninger når kun alarmer
utløses.

■Batterisparefunksjon
Batterisparefunksjonen aktiveres for å hindre at batteriet i den elektroniske
nøkkelen og 12-voltsbatteriet lades ut når bilen ikke brukes på lang tid.
● I følgende situasjoner kan det ta litt tid for smart inngangs- og startsystemet

å låse opp dørene.
• Den elektroniske nøkkelen har ligget i et område ca. 2 meter fra bilen i 10

minutter eller mer.
• Smart inngangs- og startsystemet er ikke blitt brukt på 5 dager eller mer.

●Hvis smart inngangs- og startsystemet ikke er blitt brukt på 14 dager eller
mer, kan kun førerdøren låses opp. I dette tilfellet tar du tak i dørhåndtaket
på førerdøren eller bruker fjernkontrollen eller den mekaniske nøkkelen til å
låse opp dørene.

Alarm Situasjon Korrigerende handling

Den utvendige alar-
men utløses én gang i
5 sekunder

Det ble gjort forsøk på
å låse bilen mens en
dør var åpen.

Lukk alle dørene, og
lås bilen på nytt.

Den innvendige alar-
men piper kontinuerlig

Tenningsbryteren ble
satt i ACC-modus
mens førerdøren var
åpen (eller førerdøren
ble åpnet mens ten-
ningsbryteren stod i
ACC-modus).

Slå av tenningsbryteren
og lukk førerdøren.
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■Batterisparefunksjon for elektronisk nøkkel
Når batterisparefunksjonen er stilt inn, reduseres utladingen av batteriet ved
at den elektroniske nøkkelen hindres i å motta radiobølger.

■Forhold som påvirker funksjonen
Smart inngangs- og startsystemet bruker svake radiobølger. I følgende situa-
sjoner kan forbindelsen mellom den elektroniske nøkkelen og bilen bli påvir-
ket, slik at smart inngangs- og startsystemet, den trådløse fjernkontrollen og
startsperren ikke virker ordentlig. 
(Løsninger: →S. 455)
●Hvis batteriet i den elektroniske nøkkelen er utladet
●Nær fjernsynsmaster, radiostasjoner, elektriske kraftstasjoner, bensinstasjo-

ner, flyplasser, store skjermer eller andre anlegg som genererer sterke
radiobølger

●Hvis du har en bærbar radio, mobiltelefon, trådløs telefon eller annet tråd-
løst kommunikasjonsutstyr på deg

●Hvis den elektroniske nøkkelen er i kontakt med eller er dekket av følgende
metallgjenstander
• Kort det er festet aluminiumsfolie til
• Sigarettpakker med aluminiumsfolie inni
• Lommebøker eller vesker med metall
• Mynter
• Håndvarmere av metall
• Medier som f.eks. CD-er og DVD-er

●Hvis andre fjernkontroller (som sender ut radiosignaler) brukes i nærheten
●Hvis du oppbevarer den elektroniske nøkkelen sammen med følgende

apparater som sender ut radiobølger
• En elektronisk nøkkel til en annen bil eller en fjernkontroll som sender ut

radiobølger
• Datamaskiner eller PDA-er
• Digitale musikkavspillere
• Bærbare spillkonsoller

●Hvis du har festet metallholdig skjerming eller metallgjenstander på bakruten
●Når den elektroniske nøkkelen er plassert i nærheten av en batterilader eller

elektronisk utstyr

Trykk på -knappen to ganger mens
du holder inne . Kontroller at indika-
toren for den elektroniske nøkkelen blin-
ker fire ganger.
Smart inngangs- og startsystem kan ikke
brukes så lenge batterisparefunksjonen er
aktivert. Hvis du vil kansellere funksjonen,
trykker du på en av knappene på den
elektriske nøkkelen.



126 3-2. Åpne, lukke og låse dørene

■Merknad for inngangsfunksjonen
●Selv om den elektroniske nøkkelen er innenfor rekkevidde (området der den

kan registreres), kan det hende systemet ikke fungerer som det skal i tilfel-
lene nedenfor:
• Den elektroniske nøkkelen er for nær vinduet eller det utvendige dør-

håndtaket, for nær bakken eller for høyt over bakken når dørene låses
eller låses opp.

• Den elektroniske nøkkelen er for høyt eller nær bakken eller for nær
midten av støtfangeren bak når bakluken åpnes.

• Den elektroniske nøkkelen ligger på dashbordet, bagasjedekselet, gulvet
eller i dørlommene eller hanskerommet når hybridsystemet startes eller
når tenningsbryterens modus blir endret.

● Ikke legg den elektroniske nøkkelen på toppen av dashbordet eller nær dør-
lommene når du går ut av bilen. Den elektroniske nøkkelen kan bli oppfattet
som utenfor bilen av antennen, avhengig av radiobølgeforhold, og døren
kan låses utenfra. Nøkkelen kan dermed bli låst inne i bilen.

●Så lenge nøkkelen er innenfor rekkevidden, kan dørene låses og låses opp
av hvem som helst. Kun dører som registrerer den elektroniske nøkkelen,
kan imidlertid låse opp bilen.

●Selv om den elektroniske nøkkelen ikke befinner seg i bilen, kan det være
mulig å starte hybridsystemet hvis nøkkelen er nær vinduet.

●Dørene kan låses eller låse seg opp hvis det sprutes store mengder vann på
dørhåndtaket, som f.eks. ved regn eller i en bilvaskautomat, når den elektro-
niske nøkkelen er innenfor rekkevidde. (Dørene låses automatisk etter
ca. 30 sekunder hvis dørene ikke åpnes eller lukkes.)

●Hvis fjernkontrollen brukes til å låse dørene mens den elektroniske nøkke-
len befinner seg nær bilen, kan det hende at døren ikke blir låst opp av inn-
gangsfunksjonen. (Bruk fjernkontrollen til å låse opp dørene.)

●Hvis du har på deg hansker når du berører låseføleren, kan det føre til sen
reaksjon eller at låsefunksjonen ikke fungerer.

●Når dørlåsen betjenes ved hjelp av låseføleren, vil du motta opptil to gjen-
kjennelsessignaler etter hverandre. Etter dette vil du ikke motta flere signa-
ler. (Utstyrsavhengig)

●Hvis dørhåndtaket blir vått mens den elektroniske nøkkelen er innenfor rek-
kevidde, kan det føre til at døren låses og låses opp gjentatte ganger. Følg i
så fall korreksjonsprosedyrene nedenfor for å vaske bilen:
• Plasser den elektroniske nøkkelen minst 2 meter fra bilen. (Påse at nøk-

kelen ikke blir stjålet.)
• Aktiver batterisparefunksjonen for den elektroniske nøkkelen slik at smart

inngangs- og startsystem deaktiveres. (→S. 125)
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●Hvis den elektroniske nøkkelen ligger inne i bilen og dørhåndtaket blir vått i
løpet av bilvasken, kan det hende at det vises en melding i multiinforma-
sjonsdisplayet samtidig som det høres en varsellyd utenfor bilen. Lås alle
dørene for å slå av alarmen.

●Hvis låseføleren kommer i kontakt med is, snø, søle osv., vil den kanskje
ikke fungerer som den skal. Rengjør låseføleren og prøv igjen, eller bruk
låseføleren på den nedre delen av dørhåndtaket.

●Brå betjening av håndtaket eller betjening av dørhåndtaket så fort du kom-
mer innenfor dørhåndtakets rekkevidde kan hindre at dørene låses opp. I så
fall setter du dørhåndtaket tilbake i opprinnelig stilling og kontrollerer at
dørene låses opp før du trekker i dørhåndtaket igjen.

●Hvis du griper dørhåndtaket med hansker, kan det hende at døren ikke blir
låst opp.

●Hvis en annen elektronisk nøkkel befinner seg innenfor rekkevidden, kan
det ta noe lengre før døren låses opp når håndtaket gripes.

■Hvis bilen ikke skal brukes på lang tid
●For å unngå at bilen utsettes for tyveri, må den elektroniske nøkkelen ikke

oppbevares innen 2 meter fra bilen.
●Smart inngangs- og startsystemet kan kobles ut på forhånd. (→S. 485)

■Bruke systemet på riktig måte
Pass på at du har den elektroniske nøkkelen på deg når du bruker systemet.
Unngå å holde den elektroniske nøkkelen for nær bilen når systemet betjenes
fra utsiden av bilen.
Avhengig av hvor og hvordan den elektroniske nøkkelen holdes kan det fore-
komme at nøkkelen ikke blir registrert på riktig måte, slik at systemet ikke fun-
gerer som det skal. (Alarmen kan utløses utilsiktet, eller det kan hende
dørlåsene ikke fungerer.)

■Hvis smart inngangs- og startsystemet ikke fungerer som det skal
●Låse og låse opp dørene: Bruke den mekaniske nøkkelen. (→S. 455)
●Starte hybridsystemet: →S. 456
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■Utladet batteri i den elektroniske nøkkelen
●Normal levetid for batteriet er 1 til 2 år.
●Hvis strømnivået i batteriet er lavt, vil du høre en alarm i kupeen når hybrid-

systemet stopper. (→S. 425)
●Den elektroniske nøkkelen sender ut radiobølger kontinuerlig, derfor tappes

batteriet selv om nøkkelen ikke brukes. Følgende symptomer er en indika-
sjon på at batteriet i den elektroniske nøkkelen er i ferd med å gå tomt. Skift
batteriet hvis det er nødvendig. (→S. 373)
• Smart inngangs- og startsystemet eller fjernkontrollen virker ikke.
• Reaksjonsområdet blir mindre.
• Lysdioden på nøkkelen lyser ikke.

●Unngå hurtig utlading ved å sørge for at nøkkelen ikke oppbevares innen
1 meter fra elektriske apparater som produserer et magnetfelt:
• TV-apparater
• Datamaskiner
• Mobiltelefoner, trådløse telefoner og batteriladere
• Mobiltelefoner eller trådløse telefoner på lading
• Bordlamper
• Induksjonskomfyrer

■Tilpasning
Innstillinger (f.eks. for smart inngangs- og startsystem) kan endres. 
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 489)

■Hvis smart inngangs- og startsystem er blitt deaktivert
●Låse og låse opp dørene:

Bruk den trådløse fjernkontrollen eller den mekaniske nøkkelen. 
(→S. 107, 455)

●Ved oppstart av hybridsystemet eller endring av tenningsbrytermodus: →S. 456
●Slå av hybridsystemet: →S. 175
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■Advarsel ved bruk av elektroniske innretninger
●Personer med innoperert pacemaker, pacemaker for kardial resynkronise-

ringsbehandling og hjertedefibrillatorer må holde avstand til antennene for
smart inngangs- og startsystem. (→S. 123)
Radiobølgene kan påvirke slike apparater. Inngangsfunksjonen kan deak-
tiveres om nødvendig. Spør en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans om detaljer, for eksempel radiobøl-
genes frekvens og tiden for sending av radiobølgene. Deretter oppsøker
du legen din for å finne ut om du bør koble ut inngangsfunksjonen.

●Brukere av annet elektrisk medisinsk utstyr, foruten innopererte pacema-
kere, pacemakere for kardial resynkroniseringsbehandling eller hjertedefi-
brillatorer, bør rådføre seg med produsenten av apparatet for å finne ut om
det vil påvirkes av radiobølger.
Radiobølger kan ha uventede virkninger på slike medisinske apparater.

Spør en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans nærmere om deaktivering av inngangsfunksjonen.
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Forseter

Manuelt sete

Hendel for justering av setestilling
Hendel for justering av ryggvinkel
Hendel for justering av høyde (bare på førersiden)
Elektrisk setejustering (bare på førersiden)

Bryter for justering av setestilling
Bryter for justering av seteryggvinkel
Bryter for justering av seteputevinkel (foran)
Bryter for høydejustering
Bryter for justering av korsryggstøtte

Justering

1

2

3

1

2

3

4

5
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■Når du justerer setestillingen
●Vær forsiktig når du justerer seteposisjonen, slik at andre passasjerer ikke

kommer til skade når setet beveger seg.
●Unngå personskader ved å ikke plasser hendene under setet eller nær

deler som beveger seg. 
Fingrer eller hender kan klemmes fast i setemekanismen.

■Setejustering
●For å redusere risikoen for å gli under hoftebeltet ved en kollisjon må du

ikke lene seteryggen lenger bakover enn nødvendig.
Hvis setet heller for mye bakover, kan hoftebeltet gli opp og utøve trykk på
underlivet, eller nakken din kan komme i berøring med skulderbeltet og
øke risikoen for alvorlige personskader ved en eventuell ulykke.
Ikke foreta justeringer under kjøring, da setet kan foreta brå og uventede
bevegelser og gjøre at du mister kontrollen over bilen.

●Kun manuelt sete: Forsikre deg om at setet er låst på plass etter du har
justert det.
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Bakseter

Trekk opp hendelen. Len deg deretter bakover til ryggvinkelen er i
ønsket stilling, og slipp opp hendelen.

Når en person sitter i det midtre baksetet, må alle seteryggene stå i
samme vinkel.

Justering
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■ Før du legger ned seteryggen på baksetene
Legg bort sikkerhetsbeltet for det midtre baksetet. (→S. 28)
Legg bort beltelåsene for
baksetene.

Senk hodestøtten til laveste stilling. (→S. 135)
■ Legge ned seteryggen på baksetene

Trekk i spaken for ryggvinkel,
og legg ned seteryggen.

Legge ned seteryggen på baksetene

1

2

3

ADVARSEL

■Når du legger ned seteryggene bak
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. Gjør du ikke det, kan det medføre
alvorlige personskader.
●Legg ikke ned seteryggene mens bilen er i bevegelse.
●Stans bilen på et jevnt underlag, sett på parkeringsbremsen og sett giret i

P-stilling.
● Ikke la noen sitte på en seterygg som er lagt ned, eller i bagasjerommet

under kjøring.
● Ikke la barn gå inn i bagasjerommet.
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ADVARSEL

■Setejustering
●For å redusere risikoen for å gli under hoftebeltet ved en kollisjon må du

ikke lene seteryggen lenger bakover enn nødvendig.
Hvis setet heller for mye bakover, kan hoftebeltet gli opp og utøve trykk på
underlivet, eller nakken din kan komme i berøring med skulderbeltet og
øke risikoen for alvorlige personskader ved en eventuell ulykke.
Ikke foreta justeringer under kjøring, da setet kan foreta brå og uventede
bevegelser og gjøre at du mister kontrollen over bilen.

●Når du skal legge ned seteryggen bak, må du være forsiktig slik at du ikke
får hender eller føtter i klem mellom konsollboksen bak og baksetet.

■Når seteryggen er rettet opp igjen
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. Gjør du ikke det, kan det medføre
alvorlige personskader.
●Kontroller at seteryggen er forsvarlig låst ved å rugge den øvre delen på

seteryggen forover og bakover.
●Kontroller at sikkerhetsbeltene ikke er vridd eller sitter fast i setet.

OBS

■Stue bort sikkerhetsbeltene
Sikkerhetsbeltene og beltelåsene på dem må være stuet bort før du legger
ned seteryggene.
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Hodestøtter

Opp
Trekk opp hodestøtten.
Ned
Skyv hodestøtten nedover mens
du trykker inn utløserknappen.

Opp
Trekk opp hodestøttene.
Ned
Skyv hodestøtten nedover mens
du trykker inn utløserknappen.

Det er hodestøtter for alle setene.

Forseter

Utløserknapp

1

2

Bakseter

Utløserknapp

1

2
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■Fjerning av hodestøttene
Forseter

Bakseter

■Montering av hodestøtter
Forseter

Trekk hodestøtten opp mens du holder
inne utløserknappen.

Trekk hodestøtten opp mens du holder
inne utløserknappen.

Rett inn hodestøtten etter monteringshul-
lene og skyv den ned mens du trykker på
utløserknappen.

Utløserknapp

Utløserknapp

Utløserknapp
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Bakseter

■Justering av høyden på hodestøttene

■Justere hodestøttene i baksetet
Hev alltid hodestøtten ett nivå fra nedfelt posisjon når setet er i bruk.

Rett inn hodestøtten etter monteringshul-
lene og skyv den ned mens du trykker på
utløserknappen.

Juster hodestøttene slik at midten av
hodestøtten er på nivå med øvre kant av
ørene dine.

ADVARSEL

■Forholdsregler for hodestøtter
Ta hensyn til forholdsreglene for hodestøtter nedenfor. Gjør du ikke det, kan
det medføre alvorlige personskader.
●Bruk hodestøttene som er utformet for hvert enkelt sete.
●Juster alltid hodestøttene til riktig posisjon.
●Når du har justert hodestøttene, skyver du dem nedover og kontrollerer at

de er låst i posisjon.
● Ikke kjør med hodestøttene tatt av.

Utløserknapp
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Ratt

Hold i rattet, og trykk hendelen
ned.

Juster til ønsket posisjon ved å
bevege rattet horisontalt og ver-
tikalt.
Etter justering trekker du opp hen-
delen slik at rattet festes forsvarlig.

Trykk på eller nær -merket
for å bruke hornet.

■Etter at rattet er justert
Forsikre deg om at rattet er låst på plass. 
Hornet høres kanskje ikke hvis rattet ikke er låst skikkelig.

Justering
1

2

Horn
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■Forholdsregler ved kjøring
Rattet må ikke justeres under kjøring.
Dette kan føre til at føreren mister kontrollen over bilen, noe som igjen kan
forårsake en ulykke med alvorlige personskader.

■Etter at rattet er justert
Pass på at rattet er låst på plass.
Hvis det er løst, kan det plutselig bevege seg og forårsake en ulykke, noe
som igjen kan føre til alvorlige personskader.



140 3-4. Justere rattet og speilene

Innvendig speil

Speilets høyde kan justeres etter førerens sittestilling.

Juster høyden på speilet ved å
flytte det opp og ned.

Det reflekterte lyset reduseres automatisk som en reaksjon på lysstyr-
ken på frontlysene på bilene bak.
Endre modus for automatisk
blendfri-funksjon
På/av

Når den automatiske blendfri-funk-
sjonen er i PÅ-modus, lyser indika-
toren.
Funksjonen settes i ON-modus
hver gang tenningsbryteren settes i
ON-modus.
Ved å trykke på knappen igjen, slås funksjonen av. (Indikatoren slukkes
også.)

Speilets posisjon kan justeres for å få best mulig sikt bakover.

Justere høyden på det innvendige speilet

Blendfri-funksjon

Indikator
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■Unngå følerfeil
Unngå å ta på eller dekke til følerne, da
dette kan føre til at følerfunksjonen for-
styrres.

ADVARSEL

Speilet må ikke justeres under kjøring.
Dette kan føre til at føreren mister kontrollen over bilen, noe som igjen kan
forårsake en ulykke med alvorlige personskader.
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Utvendige speil

Velg speilet du vil justere ved å
trykke på bryteren.

Venstre
Høyre

Trykk på bryteren for å justere
speilet i ønsket retning.

Opp
Høyre
Ned
Venstre

Justering
1

1

2

2

1

2

3

4
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Manuell type

Skyv speilet innover mot bilens
bakpart.

Elektrisk type

Trykk på bryteren for å folde inn
speilene.

Trykk en gang til på bryteren for å
få speilene tilbake til opprinnelig
stilling.

■Speilvinkelen kan justeres når
Tenningsbryteren står i ACC- eller ON-modus.

■Regndråpefordelende speil (utstyrsavhengig)
Belegget på speilet har regndråpefordelingseffekt (hydrofil) og gir klar sikt i
regnvær. Når vanndråpene samler seg på overflaten til speilet, sørger denne
effekten for at de spres utover til en tynn hinne.
●Regndråpefordelingseffekten reduseres midlertidig hvis skitt fester seg til

speilet eller hvis bilen står parkert i lenger tid innendørs i garasjer eller lig-
nende, der det ikke er noe direkte sollys. Men effekten kommer gradvis til-
bake etter en til to dager med direkte sollys.

●Hvis du ønsker å gjenopprette regndråpefordelingseffekten umiddelbart, må
du utføre gjenopprettingstiltakene (→S. 331).

■Når det dugger på speilene
De utvendige speilene kan klares opp ved å bruke varmetrådene i speilet.
Når du slår på varmetrådene i bakruten, slås også varmetrådene i utvendige
speil på. (→S. 294)

Folde inn speilene
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■Viktige forholdsregler under kjøring
Ta hensyn til følgende forholdsregler under kjøring.
Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til at du mister kontrollen over bilen og
forårsaker en ulykke med alvorlige personskader.
● Ikke juster speilene under kjøring.
● Ikke kjør med speilene foldet inn.
●Speilene på både fører- og passasjersiden må være utfelt og riktig justert

før du begynner å kjøre.
■Når et speil beveger seg

For å unngå personskader og feil på speilet må du være forsiktig så hånden
din ikke kommer i klem i speilet når det beveger seg.

■Når varmetrådene i speilene er på
Ikke rør de utvendige speilene. De kan bli varme og du kan brenne deg.

OBS

■Behandle det regndråpefordelende speilet (utstyrsavhengig)
Regndråpefordelingseffekten er begrenset. Ta hensyn til følgende forholds-
regler for å bevare speilenes regnavvisende egenskaper:
●Ved bruk av vannavviser, oljefilmfjerner, voks eller andre vedlikeholdspro-

dukter som inneholder silikon må du passe på at produktet ikke fester seg
til speiloverflaten.

● Ikke tørk av speiloverflaten med en klut som er full av sand, oljefilmfjerner,
slipende stoffer eller andre ting som kan lage riper i speiloverflaten.

● Is på speilene fjernes ved å påføre varmt vann eller ved å bruke varmetrå-
dene i speilene osv. Isen skal ikke skrapes av med plastskraper eller lig-
nende.

●Bruk en bilsjampo med vannavvisende effekt når du vasker bilen, skyll
speiloverflaten med store mengder vann og fjern vanndråper med en ren
og myk klut.
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Elektriske vinduer

De elektriske vinduene kan åpnes og lukkes med bryterne.
Når du rører ved bryterne, beveges vinduene slik:

Lukke
Ettrykkslukking (bare vindu på
førerside)*
Åpne
Ettrykksåpning (bare vindu på
førerside)*

*: For å stoppe vinduet halvveis,
beveger du bryteren i motsatt ret-
ning.

Trykk bryteren ned for å låse bry-
terne for passasjervinduet.

Bruk denne bryteren for å hindre at
barn utilsiktet åpner eller lukker et
passasjervindu.

■De elektriske vinduene kan betjenes når
Tenningsbryteren står i ON-modus.

■Betjene de elektriske vinduene etter at hybridsystemet er slått av
De elektriske vinduene kan betjenes i ca. 45 sekunder etter at tenningsbryte-
ren er satt i ACC-modus eller slått av. De kan imidlertid ikke betjenes etter at
en av fordørene er åpnet.

Åpne og lukke

1

2

3

4

Lås for elektriske vinduer
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■Klembeskyttelse (vindu på førerside)
Hvis et objekt blir sittende fast mellom vinduet og vindusrammen mens vin-
duet lukkes, stoppes vindusbevegelsen og vinduet åpnes litt.

■Klembeskyttelse (vindu på førerside)
Hvis noe kommer i klem mellom døren og vinduet mens vinduet åpnes, stop-
pes vinduet.

■Når det elektriske vinduet ikke kan åpnes eller lukkes (vindu på førersi-
den)
Når klembeskyttelsen fungerer unormalt eller vinduet ikke kan åpnes eller
lukkes helt, betjenes bryteren for det elektriske vinduet på førersiden på føl-
gende måte.
●Stans bilen med tenningsbryteren i ON-modus, og fortsett å betjene bryte-

ren til det elektriske vinduet i stillingen for ettrykkslukking innen 4 sekunder
etter at klembeskyttelsen ble aktivert. Ellers kan fortsatt betjening av bryte-
ren for det elektriske vinduet i stillingen for ettrykksåpning åpne og lukke
vinduet.

●Hvis vinduet ikke kan åpnes og lukkes med ovenstående handlinger, bruker
du følgende fremgangsmåte for initialisering av funksjonen.

Sett tenningsbryteren i ON-modus.
Trekk opp og hold bryteren for det elektriske vinduet i stillingen for
ettrykkslukking og lukk vinduet helt.
Slipp bryteren for det elektriske vinduet et øyeblikk, fortsett å trekke bry-
teren i retningen til ettrykkslukking, og hold den der i minst 6 sekunder.
Trykk og hold inne bryteren for det elektriske vinduet i stillingen for
ettrykksåpning. Når vinduet er åpnet helt, fortsetter du å holde bryteren
inne i ytterligere 1 sekund eller mer.
Slipp bryteren for det elektriske vinduet et øyeblikk, fortsett å skyve bryte-
ren i retningen til ettrykksåpning, og hold den der i minst 4 sekunder.
Trekk og hold inne bryteren for det elektriske vinduet i stillingen for
ettrykkslukking igjen. Når vinduet er lukket helt, fortsetter du å holde bry-
teren inne i ytterligere 1 sekund eller mer.

Hvis du slipper bryteren mens vinduet beveger seg, starter du fra begynnel-
sen igjen. 
Hvis vinduet snur og det ikke kan lukkes eller åpnes helt, skal bilen kontrol-
leres av en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans.
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ADVARSEL

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan det medføre alvorlige personskader.
■Lukking av vinduene

●Føreren er ansvarlig for all betjening av de elektriske vinduene, inkludert
passasjerenes. For å forhindre utilsiktet betjening, spesielt av barn, skal
ikke barn håndtere de elektriske vinduene. Det kan skje at barn og andre
passasjerer klemmer kroppsdeler i de elektriske vinduene. Når man har
med barn, er det anbefalt å bruke låsen for elektriske vinduer. (→S. 145)

●Forsikre deg om at ingen av passasjerene holder deler av kroppen i en slik
stilling at de kan bli sittende fast når vinduene betjenes.

●Når du går ut av bilen, slår du av tenningsbryteren, tar med deg nøkkelen
og går ut av bilen sammen med barnet. Barnet kan utilsiktet betjene funk-
sjoner, og dette kan føre til en ulykke.

■Klembeskyttelse (vindu på førerside)
●Prøv aldri å aktivere klembeskyttelsen ved å klemme fast en del av krop-

pen i åpningen.
●Klembeskyttelsen kan settes ut av funksjon hvis noe klemmes fast like før

vinduet lukkes helt. Vær forsiktig så ikke noen kroppsdeler klemmes i vin-
duet.

■Klembeskyttelse (vindu på førerside)
●Prøv aldri å aktivere klembeskyttelsen ved å klemme fast en del av krop-

pen i åpningen.
●Klembeskyttelsen kan settes ut av funksjon hvis noe klemmes fast like før

vinduet åpnes helt. Vær forsiktig så ikke noen kroppsdeler eller klær klem-
mes i vinduet.
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Soltak∗

Åpner soltaket*
Soltaket stopper like før det er helt
åpent for å redusere vindstøy.
Trykk på bryteren på nytt for å
åpne det helt.
Lukker soltaket*

*: Trykk lett på soltakbryteren for å
stoppe soltaket når det er halvveis
åpent.

Vipper soltaket opp*
Vipper soltaket ned*

*: Trykk lett på soltakbryteren for å
stoppe soltaket når det er halvveis
åpent.

∗: Utstyrsavhengig

Bruk bryterne i taket til å åpne og lukke soltaket og vippe det
opp og ned.

Åpne og lukke
1

2

Tilte opp og ned
1

2
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■Soltaket kan betjenes når
Tenningsbryteren står i ON-modus.

■Betjene soltaket etter at hybridsystemet er slått av
Soltaket kan betjenes i ca. 45 sekunder selv etter at tenningsbryteren er satt i
ACC-modus eller slått av. Det kan imidlertid ikke betjenes etter at en av for-
dørene er åpnet.

■Klembeskyttelse
Hvis det blir registrert et objekt mellom soltaket og rammen mens soltaket luk-
kes eller vippes ned, stoppes soltakets bevegelse og soltaket åpnes.

■Redusere vindstøy fra soltaket
Når soltaket åpnes automatisk, stopper det like før det er helt åpent. Å kjøre
med soltaket i denne posisjonen kan redusere vindstøyen.

■Solskjerm
Solskjermen kan åpnes og lukkes manuelt. Solskjermen åpnes imidlertid
automatisk hvis soltaket åpnes.

■Åpne soltaket litt
Trykk raskt på og slipp bryteren.

■Varsel om åpent soltak
Varsellyden høres og det kommer opp en melding i multiinformasjonsdis-
playet når tenningsbryteren slås av og førerdøren åpnes når soltaket er
åpent.

■Når 12-voltsbatteriet kobles fra eller soltaket ikke lukkes på normal måte
Soltaket må initialiseres for å sikre at det fungerer som den skal.

Sett tenningsbryteren i ON-modus.
Trykk på og hold inne ”CLOSE”- eller ”UP”-bryteren til neste bevegelse full-
føres.
Soltaket tiltes opp og stopper i ca. 1 sekund. Deretter tiltes soltaket ned,
åpnes og lukkes helt.
Slipp bryteren og trykk på den for å kontrollere at den fungerer.

Hvis soltaket ikke beveger seg automatisk, må du gjenta handlingen fra
begynnelsen.

■Tilpasning
Innstillingene (f.eks. varsel om åpent soltak) kan endres.
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 489)

1

2

3
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ADVARSEL

Ta hensyn til følgende forholdsregler.
Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til alvorlige personskader.
■Åpne soltaket

●La ikke passasjerene holde hendene på utsiden av bilen mens den er i
bevegelse.

● Ikke sitt på soltaket.
■Lukke soltaket

●Føreren er ansvarlig for åpning og lukking av soltaket.
For å forhindre utilsiktet betjening, spesielt av barn, skal ikke barn betjene
soltaket. Det kan skje at barn og andre passasjerer klemmer kroppsdeler i
soltaket. Når man har med barn, er det anbefalt å bruke låsen for elek-
triske vinduer. (→S. 145)

●Forsikre deg om at ingen av passasjerene holder kroppsdeler i en slik stil-
ling at de kan bli sittende fast når soltaket betjenes.

●Når du går ut av bilen, slår du av tenningsbryteren, tar med deg nøkkelen
og går ut av bilen sammen med barnet. Barnet kan utilsiktet betjene funk-
sjoner, og dette kan føre til en ulykke.

■Klembeskyttelse
●Prøv aldri å aktivere klembeskyttelsen ved å klemme fast en del av krop-

pen i åpningen.
●Klembeskyttelsen kan settes ut av funksjon hvis noe klemmes fast like før

soltaket lukkes helt.
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Kjøring av bilen

→S. 174

Hold bremsepedalen inntrykket mens du setter giret i D-stilling.
(→S. 182)
Løsne parkeringsbremsen. (→S. 187)
Slipp bremsepedalen gradvis, og trykk gasspedalen forsiktig inn for
å sette bilen i bevegelse.

Trykk inn bremsepedalen mens giret står i D-stilling.
Sett om nødvendig på parkeringsbremsen.
Hvis bilen skal stå stille en stund, setter du giret i P- eller N-stilling. 
(→S. 182)

Trykk inn bremsepedalen mens giret står i D-stilling.
Sett giret i P-stilling. (→S. 182)
Aktiver parkeringsbremsen. (→S. 187)
Trykk på tenningsbryteren og slå av hybridsystemet.
Lås døren, og forsikre deg om at du har nøkkelen på deg. 
Sett eventuelt klosser foran hjulene hvis du parkerer i en bakke.

Fremgangsmåtene nedenfor må følges for at kjøringen skal fore-
gå på en sikker måte:

Starte hybridsystemet

Kjøring

Stopp

1
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Parkering av bilen
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Aktiver parkeringsbremsen og sett giret i D-stilling.
Trykk inn gasspedalen forsiktig.
Løsne parkeringsbremsen.

■Ved bakkestart
Bakkestartkontrollen vil aktiveres. (→S. 273)

■For drivstoffeffektiv kjøring
Husk at hybridbiler ligner tradisjonelle biler og det er nødvendig å unngå ting
som kraftig akselerasjon. (→S. 280)

■Kjøring i regnvær
●Kjør forsiktig i regnvær. Sikten vil bli redusert, vinduene kan dugge og veien

bli glatt.
●Kjør ekstra forsiktig når det begynner å regne, fordi veien da vil være spesi-

elt glatt.
● Ikke kjør med høy hastighet når du kjører på motorvei når det regner. Det

kan dannes et vannsjikt mellom dekkene og veioverflaten, og dette kan føre
til at styring og nedbremsing ikke fungerer som normalt.

■Motorturtall under kjøring
I følgende situasjoner kan motorturtallet bli høyt under kjøring.
Dette skyldes aktivering av automatisk opp- eller nedgiring for å imøtekomme
kjøreforholdene. Det indikerer ikke kraftig akselerasjon.
●Systemet har registrert at bilen kjører i oppover- eller nedoverbakke
●Når gasspedalen slippes
●Når bremsepedalen er trykket inn i sportsmodus

■Bremse med din nye Toyota
For å sikre lang levetid for bilen anbefaler vi at du tar hensyn til følgende for-
holdsregler:
●De første 300 km:

Unngå bråbremsing.
●De første 800 km:

Ikke kjør med tilhenger.
●De første 1 000 km:

• Unngå å kjøre i svært høye hastigheter.
• Unngå kraftig akselerasjon.
• Unngå å kjøre uavbrutt i lave gir.
• Unngå å kjøre i samme hastighet i lengre perioder.

Bakkestart
1

2

3
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■Parkeringsbrems med kombinert skive-/trommelbrems
Bilen din har parkeringsbrems med kombinert skive-/trommelbrems. Med
denne typen bremsesystem må bremseskoene justeres periodisk eller hver
gang bremseskoene og/eller -trommelen skiftes. Få en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans til å utføre
arbeidet.

■Bruk av bilen i utlandet
Sørg for at bilen er i overensstemmelse med gjeldende registreringsforskrifter
for bil, og forsikre deg om at riktig drivstofftype er tilgjengelig. (→S. 483)

ADVARSEL

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan det medføre alvorlige personskader.
■Når du starter bilen

Ha alltid foten på bremsepedalen når bilen er stoppet med ”READY”-indika-
toren tent. Dette forhindrer at bilen ruller.

■Når du kjører bilen
●Hvis du ikke er kjent med plasseringen av bremse- og gasspedalen, må

du først gjøre deg kjent med dem, slik at du unngår å trykke på feil pedal.
• Hvis du ved et uhell trykker inn gasspedalen i stedet for bremsepeda-

len, fører det til en plutselig akselerasjon som kan forårsake en ulykke.
• Når du rygger, må du kanskje snu kroppen rundt, og da kan det bli van-

skelig å bruke pedalene. Pass på at du bruker pedalene riktig.
• Pass på at du har riktig kjørestilling selv når bilen bare beveger seg litt.

slik at du kan trykke inn bremsepedalen og gasspedalen riktig.
• Trykk inn bremsepedalen med høyre fot. Hvis du trykker inn bremsepe-

dalen med venstre fot, kan dette forsinke reaksjonen i en nødssitua-
sjon, noe som kan føre til en ulykke.

●Føreren bør være spesielt oppmerksom overfor fotgjengere når bilen kun
drives av el-motoren. Ettersom det ikke kommer lyd fra motoren, kan fot-
gjengere feilvurdere bilens bevegelse.

● Ikke kjør bilen over eller stopp bilen i nærheten av brannfarlig materiale.
Eksosanlegget og eksosgassene kan være ekstremt varme. Dette kan
føre til brann hvis det finnes brennbare materialer i nærheten.
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ADVARSEL

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan det medføre alvorlige personskader.
■Når du kjører bilen

● Ikke skru av hybridsystemet under normal kjøring. Å slå av hybridsystemet
under kjøring vil ikke forårsake tap av styreevne eller bremsekontroll, men
servostyringen vil ikke fungere. Dette vil gjøre det vanskeligere å styre, og
du bør derfor kjøre inn til siden og stanse bilen så snart det er forsvarlig. 
Hvis det i en nødssituasjon blir umulig å stanse bilen på normal måte: →S. 391

●Bruk motorbremsing (lavere gir) for å holde forsvarlig hastighet ved kjøring
ned bratte bakker. 
Hvis bremsene brukes kontinuerlig, kan de overopphetes, noe som kan
føre til tap eller reduksjon av bremseeffekten. (→S. 182)

● Ikke juster stillingen til rattet, setet eller speilene mens du kjører.
Dette kan føre til at du mister kontrollen over bilen.

●Forsikre deg alltid om at ingen av passasjerene stikker armer, hode eller
andre deler av kroppen ut av bilen.

● Ikke kjør bilen i terreng.
Denne bilen har ikke firehjulsdrift (AWD) som er beregnet for terrengkjø-
ring. Kjør forsiktig hvis du ikke kan unngå å kjøre i terreng.

● Ikke kryss elver eller kjør gjennom andre store vannmengder.
Dette kan forårsake kortslutning i elektrisk/elektroniske komponenter,
skade hybridsystemet eller forårsake andre alvorlige skader på kjøretøyet.

■Kjøring på glatt vei
●Plutselig nedbremsing, akselerasjon og rattbevegelse kan føre til at dek-

kene mister festet mot underlaget og føre til dårligere kontroll over bilen.
●Plutselig akselerasjon, motorbremsing på grunn av giring eller endringer i

motorturtallet kan få bilen til å skrense.
●Hvis du kjører gjennom en sølepytt, må du trykke lett på bremsepedalen

for å forsikre deg om at bremsene virker som de skal. Våte bremseklosser
kan føre til at bremsene ikke fungerer som de skal. Hvis bremsene på én
side er våte og ikke fungerer, kan det gå utover styringen.
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ADVARSEL

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan det medføre alvorlige personskader.
■Når du skifter gir

● Ikke la bilen rulle bakover når giret står i kjørestilling eller forover hvis giret
står i ”R”-stilling.
Dette kan føre til en ulykke eller skader på bilen.

● Ikke sett giret i P-stilling når bilen er i bevegelse. 
Hvis du gjør det, kan det føre til alvorlige skader på girkassen eller at du
mister kontroll over bilen.

● Ikke sett giret i R-stilling mens bilen beveger seg fremover. 
Hvis du gjør det, kan det føre til alvorlige skader på girkassen eller at du
mister kontroll over bilen.

● Ikke sett giret i en kjørestilling når bilen beveger seg bakover. 
Hvis du gjør det, kan det føre til alvorlige skader på girkassen eller at du
mister kontroll over bilen.

●Hybridsystemet vil bli koblet ut hvis giret settes i N-stilling mens bilen er i
bevegelse. Motorbremsing er ikke tilgjengelig når N-stilling er valgt.

●Pass på at du ikke flytter giret mens du trykker på gasspedalen. Hvis giret
settes i en annen stilling enn P eller N, kan det føre til uventet rask aksele-
rasjon av bilen, noe som kan føre til en ulykke og resultere i alvorlige per-
sonskader.
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ADVARSEL

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan det medføre alvorlige personskader.
■Hvis du hører pipe- eller skrapelyder (slitasjeindikatorer for bremsebe-

legg)
Få bremseklossene kontrollert og skiftet av en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans så snart som mulig. 
Hvis bremseklossene ikke skiftes når det er nødvendig, kan bremseskiven
bli skadet.
Kun forbremser: Moderat slitasje på bremsebelegg og bremseskiver gir økt
bremseeffekt på forhjulene. Resultatet er at bremseskivene kan bli slitt ras-
kere enn vanlige bremseskiver. Derfor anbefaler Toyota at du får målt tyk-
kelsen på bremseskivene når du skifter bremseklossene.
Det er farlig å kjøre bilen når slitasjegrensene for bremseklossene og/eller
bremseskivene overskrides.

■Når bilen er stanset
● Ikke trykk unødig på gasspedalen.

Hvis giret står i en annen stilling enn P eller N, kan bilen akselerere plutse-
lig og uventet og forårsake en ulykke.

●Hold alltid inne bremsepedalen under stopp mens ”READY”-indikatoren
lyser, og aktiver parkeringsbremsen om nødvendig, slik at bilen ikke ruller
av gårde.

●Hvis bilen stoppes i en helling, må bremsepedalen trykkes inn og parke-
ringsbremsen aktiveres, slik at bilen ikke ruller fremover eller bakover og
forårsaker en ulykke.

●Unngå å ruse motoren. 
Hvis motoren kjøres på høyt turtall mens bilen står i ro, kan det føre til at
eksosanlegget overopphetes. Dette kan forårsake brann hvis det finnes
brennbart materiale i nærheten.
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ADVARSEL

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan det medføre alvorlige personskader.
■Når bilen er parkert

●La ikke briller, sigarettennere, spraybokser eller brusbokser ligge i bilen
når den står i solen.
Dette kan føre til følgende:
• Gasslekkasje fra en sigarettenner eller en sprayboks kan forårsake

brann.
• Temperaturen i bilen kan føre til at plastlinser og plastmaterialer i briller

deformeres eller sprekker.
• Brusbokser kan sprekke slik at innholdet spruter ut over interiøret i

bilen, noe som kan føre til kortslutning i bilens elektriske komponenter.
● Ikke la sigarettennere ligge igjen i bilen. Sigarettennere som oppbevares i

hanskerommet eller på gulvet, kan komme til å tennes ved et uhell når
andre gjenstander legges inn eller setet justeres, og forårsake brann.

● Ikke fest klebeskiver til frontruten eller de andre vinduene. Ikke plasser
beholdere som luftfriskere på instrumentpanelet eller på dashbordet. Kle-
beskiver og beholdere kan fungere som linser og forårsake brann.

● Ikke la dører eller vinduer stå åpne hvis det buede glasset er belagt med
metallfilm (sølvfarget eller annen). Sollys som reflekteres, kan føre til at
glasset fungerer som en linse, og forårsake brann.

●Trykk alltid inn parkeringsbremsen, sett giret i P-stilling, stans hybridsyste-
met og lås bilen.
La ikke bilen stå uten tilsyn mens ”READY”-indikatoren lyser.

● Ikke berør eksosrøret mens ”READY”-indikatoren lyser eller like etter at
hybridsystemet er stoppet.
Dette kan føre til brannskader.
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ADVARSEL

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan det medføre alvorlige personskader.
■Når du tar en blund i bilen

Skru alltid av hybridsystemet. Ellers kan du ved et uhell komme til å bevege
giret eller trykke inn gasspedalen, slik at det oppstår en ulykke eller brann
som følge av overoppheting av hybridsystemet. Hvis bilen er parkert i et
område med dårlig ventilasjon, kan det i tillegg samle seg eksos inne i bilen,
og dette kan medføre alvorlig helseskade.

■Når du bremser
●Kjør ekstra forsiktig hvis bremsene er våte.

Bremselengden forlenges hvis bremsene er våte, og kan føre til at bilen
bremser kraftigere på den ene siden. Det kan også hende at parkerings-
bremsen ikke fungerer som den skal.

●Hvis det elektronisk styrte bremsesystemet ikke fungerer, må du holde
større avstand til kjøretøy foran deg og unngå bakker eller skarpe svinger
som krever nedbremsing. 
Du kan fremdeles bremse i denne situasjonen, men du må bruke mer kraft
enn vanlig på bremsepedalen. Dessuten øker bremselengden. Sørg for at
bremsene blir reparert omgående.

●Bremsesystemet består av to eller flere separate hydraulikksystemer –
hvis ett system svikter, vil de(t) andre likevel fungere. Hvis det skjer, må du
trykke hardere på bremsepedalen enn vanlig, og bremselengden vil øke.
Få bremsene reparert umiddelbart.

■Hvis bilen blir stående fast (AWD-modeller)
Ikke la hjulene spinne fritt når et av dekkene henger i løse luften eller sitter
fast i sand, gjørme e.l. Dette kan skade komponentene i drivsystemet eller
drive bilen fremover eller bakover og forårsake en ulykke.

OBS

■Når du kjører bilen
● Ikke trykk inn gasspedalen og bremsepedalen samtidig mens du kjører.

Dette kan hindre drivmomentet.
● Ikke bruk gasspedalen eller trykk inn gasspedalen og bremsepedalen

samtidig for å holde bilen i ro i en bakke.
■Når du parkerer bilen

Sett alltid giret i P-stilling. Hvis dette ikke gjøres, kan bilen bevege seg eller
akselerere plutselig hvis du trykker inn gasspedalen ved et uhell.
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OBS

■Unngå skade på komponenter i bilen
●Unngå å vri rattet til fullt rattutslag i en retning og holde det der over lang

tid. 
Å gjøre det kan føre til skade på servostyringsmotoren.

●Kjør alltid så sakte som mulig over humper i veien, for å unngå skade på
hjulene, undersiden av bilen, osv.

■Hvis du punkterer under kjøring
Et punktert eller skadet dekk kan føre til farlige situasjoner som de angitt
nedenfor. Hold rattet godt fast, og trykk bremsepedalen gradvis inn for å
redusere bilens hastighet.
●Det kan være vanskelig å holde kontroll over bilen.
●Du vil høre unormale lyder og kjenne vibrasjoner fra bilen.
●Bilen vil krenge unormalt.
Informasjon om hva man skal gjøre hvis et dekk punkterer (→S. 427, 438)

■Når du møter oversvømte veier
Ikke kjør på veier som er oversvømt etter kraftig regn eller lignende. Å gjøre
det kan føre til alvorlige skader på bilen som angitt nedenfor:
●Motoren stanser
●Kortslutning i elektriske komponenter
●Motorskade på grunn av inntrenging av vann
Hvis du kjører på en oversvømt vei og det trenger inn vann i bilen, må du få
kontrollert punktene nedenfor hos en autorisert Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
●Bremsefunksjonen
●Endringer i kvantitet og kvalitet når det gjelder olje og væske som brukes

til motoren, hybridgirkassen (foran og bak [AWD-modeller]) osv.
●Smøringstilstanden til lagre og ledd i opphenget (hvis mulig), og funksjo-

nen til alle ledd, lagre osv.
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Last og bagasje

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor om lasting, bilens laste-
evne og type last.

ADVARSEL

■Gjenstander som ikke må plasseres i bagasjerommet
Tingene nedenfor kan forårsake brann hvis de plasseres i bagasjerommet:
●Beholdere som inneholder bensin
●Spraybokser

■Forholdsregler ved lasting
Ta følgende forholdsregler.
Gjør du ikke det kan det forhindre pedalene fra å bli trykket inn, sperre for
førerens sikt eller føre til at gjenstander treffer føreren eller passasjerer og
føre til en ulykke.
●Plasser all last og bagasje i bagasjerommet når det er mulig.
● Ikke stable bagasje høyere enn seteryggene i bagasjerommet.
● Ikke plasser bagasje eller gjenstander i eller på følgende steder:

• Ved førerens føtter
• I noen av passasjersetene foran eller bak (når gjenstander stables)
• På bagasjedekselet (utstyrsavhengig)
• På dashbordet
• På dashbordet

●Sørg for at alle løse gjenstander i kupeen er forsvarlig sikret.
●Lange objekter må ikke plasseres like bak ryggen på forsetene når bakse-

teryggen er lagt ned.
● Ikke la noen oppholde seg i bagasjerommet under kjøring. Det er ikke

beregnet på passasjerer. Passasjerene skal sitte i setet med sikkerhetsbe-
ltet fastspent. Bruk av sikkerhetsbelte er lovfestet, og hvis man ikke bruker
det, er risikoen større for alvorlige personskader ved nødbremsing, plutse-
lig skjening eller en ulykke.
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ADVARSEL

■Last og fordeling
● Ikke last bilen din for tungt.
● Ikke last bilen ujevnt.

Feil lasting kan forårsake redusert styreevne eller bremsekontroll, noe
som kan resultere i en ulykke, som igjen kan føre til alvorlige personska-
der.

■Ved lasting av bagasje på takgrinden (utstyrsavhengig)
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor:
●Plasser lasten slik at tyngden er jevnt fordelt mellom for- og bakakselen.
●Hvis du skal kjøre lang eller bred last, må lasten aldri stikke utenfor bilens

totale lengde eller bredde. (→S. 472)
●Før du kjører, må du kontrollere at lasten er ordentlig sikret på takgrinden.
●Lasting av bagasje på taklastbæreren vil føre til at bilens tyngdepunkt blir

enda høyere. Unngå høye hastigheter, plutselige oppstarter, skarpe svin-
ger, plutselig nedbremsing eller brå manøvreringer. Dette kan føre til at du
mister kontrollen over bilen eller at bilen velter og resultere i alvorlige per-
sonskader.

●Hvis du skal kjøre langt på ujevne veier eller ved høy hastighet, må du
stanse nå og da og kontrollere at lasten sitter ordentlig på plass.

● Ikke last mer enn 85 kg på taklastbæreren.

OBS

■Ved lasting av bagasje på takgrinden (utstyrsavhengig)
Pass på at du ikke skraper overflaten på soltaket (utstyrsavhengig).
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Kjøring med tilhenger

◆ Vektbegrensninger

Kontroller tillatt trekkapasitet, totalvekt, maksimalt akseltrykk og til-
hengerfestebelastning før du kjører. (→S. 472)

◆ Tilhengerfeste

Toyota anbefaler at du bruker Toyota festebrakett/tilhengerfeste til
bilen. Andre produkter med egnede egenskaper og av tilsvarende
kvalitet kan også brukes.

Bilen din er primært konstruert for persontransport. Kjøring med
tilhenger vil påvirke bilens kjøreegenskaper, bremseegenskaper,
holdbarhet og drivstofforbruk. Din sikkerhet og tilfredshet
avhenger av riktig bruk av riktig utstyr og forsiktige kjørevaner.
Av hensyn til din og andres sikkerhet må du ikke overbelaste
bilen eller tilhengeren.
For å kjøre trygt med tilhengeren må du være ytterst forsiktig og
kjøre bilen i samsvar med tilhengerens kjøreegenskaper og
driftsbetingelser.
Spør en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kva-
lifisert og utstyrt faginstans for mer informasjon før du trekker
en tilhenger, da det finnes ytterligere lovpålagte krav i enkelte
land.
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Kontakt en autorisert forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans ved montering av tilhengerlys. Feil montering av til-
hengerlys kan føre til skader på billysene. Følg lokale bestemmelser
angående montering av tilhengerlys.

■ Tilhengerens totalvekt og tillatt tilhengerfestebelastning
Total tilhengervekt
Tilhengerens totalvekt pluss
vekten av lasten skal være
innenfor den maksimale trekka-
pasiteten. Det er farlig å over-
skride denne vekten. (→S. 472)
Bruk en friksjonskobling eller en
friksjonsstabilisator (svingekon-
trollinnretning) for å kjøre med
tilhenger.
Tillatt tilhengerfestebelastning
Fordel lasten slik at tilhengerfestebelastningen er større enn 25 kg eller
4 % av trekkapasiteten. Tilhengerfestebelastningen må ikke overskride
den angitte vekten. (→S. 472)

Koble til tilhengerlys

Viktige punkter vedrørende belastning

1

2
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■ Informasjonsmerking (chassisplate)

Totalvekt
Den sammenlagte vekten av fører, passasjerer, bagasje, tilhengerfeste,
bilens vekt, tilhengerens egenvekt og tilhengerfestebelastningen må
ikke overskride bilens totalvekt med mer enn 100 kg. Det er farlig å
overskride denne vekten.
Maksimalt tillatt bakakseltrykk
Belastningen på bakakselen må ikke overskride maksimalt tillatt bakak-
seltrykk med mer enn 15 %. Det er farlig å overskride denne vekten.
Trekkapasitetsverdiene er hentet fra tester utført ved havnivå. Vær opp-
merksom på at motorytelse og trekkapasitet reduseres i høyden.

Type A Type B

ADVARSEL

■Hvis maksimal totalvekt eller maksimalt tillatt akseltrykk overskrides
Ikke kjør fortere enn det som er lavest av den stedlige maksimumsgrensen
for kjøring med tilhenger og 100 km/t.
Hvis du ikke tar hensyn til dette, kan det føre til en ulykke med alvorlige per-
sonskader.

1

2
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Monteringspunkter for festekule og -brakett for tilhengerfeste
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546 mm
550 mm
551 mm
583 mm
602 mm
609 mm
713 mm
765 mm
1 102 mm
850 mm
675 mm
642 mm
581 mm
528 mm
514 mm

466 mm
445 mm
333 mm
328 mm
107 mm
105 mm
101 mm
79 mm
74 mm
61 mm
34 mm
74 mm
409 mm

*: 4 personer i kjøretøyet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z
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b
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■Dekkinformasjon
●Øk dekktrykket til 20,0 kPa (0,2 bar / 3 psi) over det anbefalte nivået når du

skal trekke en tilhenger. (→S. 481)
●Øk lufttrykket i dekkene på tilhengeren i henhold til tilhengerens totalvekt og

i henhold til verdiene som anbefales av tilhengerprodusenten.
■ Innkjøringsperioden

Toyota anbefaler at biler med nymonterte kraftoverføringskomponenter ikke
skal brukes til å trekke tilhenger de første 800 km.

■Sikkerhetskontroll før du kjører med tilhenger
●Kontroller at du ikke har overskredet angitt maksimalbelastning for tilhen-

gerfestet. Husk at belastningen på tilhengerfestet øker belastningen på
bilen. Kontroller at den totale belastningen på bilen er innenfor bilens vekt-
grense. (→S. 164)

●Påse at tilhengerlasten er forsvarlig sikret.
●Ekstra utvendige speil må monteres på bilen hvis du ikke kan se trafikken

bak tilhengeren godt nok i bilens standardspeil. Juster de forlengede
armene på disse speilene på begge sider av bilen slik at de alltid gir maksi-
mal sikt bakover.

■Vedlikehold
●Vedlikehold må utføres oftere når bilen brukes til å trekke tilhenger, på grunn

av den større vektbelastningen sammenlignet med normal kjøring.
●Trekk til alle festeskruer på festekulen og -braketten etter at du har kjørt

med tilhengeren i ca. 1 000 km.
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■Hvis tilhengeren skrenser
En eller flere faktorer (sidevind, passerende biler, ujevne veier osv.) kan
påvirke kjøreegenskapene til bilen og tilhengeren og føre til ustabilitet.
●Hvis tilhengeren skrenser:

• Hold et fast grep rundt rattet. Styr rett frem.
Ikke prøv å kontrollere en skrens på tilhenger ved å dreie rattet.

• Begynn å slippe opp gasspedalen umiddelbart, men veldig sakte for å
redusere hastigheten.
Ikke øk hastigheten. Ikke bruk bremsene.

Hvis du ikke styrer eller bremser brått, vi bilen og tilhengeren mest sann-
synlig stabiliseres (hvis aktivert, kan også tilhengerskrenskontrollen bidra til
å stabilisere bilen og tilhengeren).

●Når tilhengerskrensen har opphørt:
• Stop in a safe place. Få alle passasjerer ut av bilen.
• Kontroller dekkene til bilen og tilhengeren.
• Kontroller lasten i tilhengeren.

Se etter at lasten ikke har beveget seg.
Pass på at tilhengerfestevekten ikke overstiger maksimal tillatt vekt.

• Kontroller lasten i bilen.
Pass på at bilen ikke overbelastes når passasjerene setter seg inn.

Hvis du ikke finner noen problemer, overstiger hastigheten du kjørte i da til-
hengerskrensen oppsto, grensen for denne bil-tilhenger-kombinasjonen.
Kjør i lavere hastighet for å forhindre ustabilitet. Husk at skrensen av tilhen-
geren øker etter hvert som hastigheten øker.

OBS

■Hvis det forsterkende materialet på den bakre støtfangeren er laget av
aluminium
Påse at festedeler av stål ikke kommer i direkte kontakt med støtfangeren.
Når stål og aluminium kommer i kontakt med hverandre, oppstår det en kor-
rosjonlignende reaksjon som kan svekke styrken i dette området og føre til
skade. Påfør et rusthemmende middel på deler som kan komme i kontakt
med den monterte stålbraketten.



1714-1. Før du begynner å kjøre

4

K
jøring

Bilen vil oppføre seg annerledes når du kjører med tilhenger. Husk føl-
gende når du kjører med tilhenger for å unngå ulykke, dødsfall eller
alvorlige personskader:
■ Kontrollere koblingene mellom tilhengeren og lysene

Stopp bilen og kontroller koblingene mellom tilhengeren og lysene
etter at du har kjørt en kort periode samt før du kjører.

■ Øvelseskjøring med tilhenger
● Få følelsen med hvordan du svinger, stopper og rygger med til-

hengeren ved å øve på et område med ingen eller lite trafikk.
● Når du rygger med tilhenger, må du holde i nedre del av rattet og

dreie rattet med klokken for å svinge tilhengeren til venstre, og
mot klokken for å svinge til høyre. Drei alltid rattet sakte slik at du
unngår å gjøre feil. Få noen til å rettlede deg når du rygger, slik at
du reduserer faren for en ulykke.

■ Øking av avstand til forankjørende kjøretøy
Ved en hastighet på 10 km/t skal avstanden til bilen foran deg til-
svare eller være større enn den totale lengden av bilen og tilhenge-
ren. Unngå kraftig nedbremsing som kan medføre skrens. Ellers
kan du miste kontrollen over bilen. Dette gjelder spesielt når du kjø-
rer på våt eller glatt vei.

■ Kraftig akselerasjon/styring/svinging
Hvis du svinger kraftig når du kjører med tilhenger, kan det medføre
at tilhengeren kolliderer med bilen. Brems ned i god tid når du nær-
mer deg en sving, og kjør sakte og forsiktig gjennom svingen for å
unngå kraftig nedbremsing.

■ Viktige punkter vedrørende svinging
Tilhengerens hjul vil kjøre nærmere den indre siden av svingen enn
bilens hjul. Kjør bredere i svinger enn du normalt gjør for å skape
tilstrekkelig avstand til veikanten.

Veiledning
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■ Viktige punkter vedrørende stabilitet
Bevegelser i bilen som skyldes ujevn vei eller kraftig sidevind,
påvirker bilens kjøreegenskaper. Bilen kan også gynge i luftdraget
fra passerende busser eller store vogntog. Hold et godt øye med
området bak bilen når du kjører ved siden av slike kjøretøy. Så
snart du merker bevegelser i bilen, må du umiddelbart starte jevn
nedbremsing ved å trykke bremsepedalen sakte inn. Styr alltid bilen
rett frem mens du bremser.

■ Forbikjøring av andre biler
Ta hensyn til den totale lengden av bilen og tilhengeren, og påse at
du har tilstrekkelig avstand til bilen foran før du skifter fil.

■ Girkasseinformasjon
For å opprettholde motorens bremseeffekt og ytelsen til ladesyste-
met når du bruker motorbremsen, skal du ikke sette giret i D-stilling.
(→S. 182)

■ Hvis motoren overopphetes
Hvis du trekker en lastet tilhenger oppover en lang, bratt skråning i
temperaturer over 30 °C, kan det medføre at motoren overopphe-
tes. Hvis måleren for motorens kjølevæsketemperatur indikerer
overoppheting, må du omgående slå av klimaanlegget, svinge ut av
veien og stoppe på et sikkert sted. (→S. 463)

■ Når du parkerer bilen
Plasser alltid klosser under hjulene på både bilen og tilhengeren.
Sett på parkeringsbremsen og sett giret i P-stilling.
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ADVARSEL

Følg alle instruksjonene som er beskrevet i denne delen. 
Gjør du ikke det, kan det føre til en ulykke og forårsake alvorlige personska-
der.
■Forholdsregler for kjøring med tilhenger

Kontroller at ingen av vektbegrensningene overskrides når du kjører med
tilhenger. (→S. 164)

■Unngå ulykke og personskader
●Biler med kompakt reservehjul:

Ikke kjør med tilhenger hvis et kompakt reservehjul er montert på bilen.
●Biler med nødreparasjonssett for punktering:

Ikke trekk tilhenger når hjulet som brukes er reparert med nødreparasjons-
settet for punkterte dekk.

● Ikke bruk cruisekontroll eller dynamisk radarcruisekontroll (utstyrsavhen-
gig) når du trekker en tilhenger.

■Hastighet ved kjøring med tilhenger
Følg fartsgrensene når du kjører med tilhenger.

■Før du kjører nedover bratte eller lange bakker
Reduser farten og gir ned. Du må imidlertid ikke gire brått ned ved kjøring
nedover bratte eller lange bakker.

■Bruk av bremsepedalen
Ikke hold bremsepedalen inne ofte eller i lange perioder om gangen. 
Det kan føre til overoppheting av bremsene eller redusert bremseeffekt.

OBS

■ Ikke skjøt tilhengerlys direkte
Direkte skjøting kan skade bilens elektriske system og forårsake funksjons-
feil i tilhengerlysene.
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Tenningsbryter

Kontroller at parkeringsbremsen er aktivert.
Kontroller at giret står i P-stilling.
Trykk bremsepedalen helt inn.

 vises i multiinformasjonsdisplayet. 
Gjør den ikke det, kan du ikke starte hybridsystemet.
Trykk på tenningsbryteren.
Hvis ”READY”-indikatoren slås på,
vil hybridsystemet fungere normalt.
Fortsett å trykke inn bremsepeda-
len til ”READY”-indikatoren tennes.
Hybridsystemet kan startes fra alle
tenningsbrytermodi.

Kontroller at ”READY”-indikatoren lyser.
Bilen vil ikke bevege seg når ”READY”-indikatoren er av.

Hvis du utfører følgende handlinger mens du har med deg den
elektroniske nøkkelen, startes hybridsystemet eller tenningsbry-
termodusen endres.

Starte hybridsystemet
1

2

3

4

5
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Stopp bilen helt.
Sett giret i P-stilling.
Aktiver parkeringsbremsen. (→S. 187)
Trykk på tenningsbryteren.
Slipp opp bremsepedalen og kontroller at displayet på instrument-
panelet er slått av.

Modiene kan endres ved å trykke på tenningsbryteren når bremsepe-
dalen er sluppet opp. (Modusen endres hver gang bryteren trykkes
inn.)

Av*
Varselblinklysene kan brukes.
Multiinformasjonsdisplayet vises
ikke.
ACC-modus
Enkelte elektriske komponenter
kan brukes, for eksempel audio-
systemet.
”POWER ON” vises i multiinforma-
sjonsdisplayet.
ON-modus (på)
Alle elektriske komponenter kan
brukes.
”POWER ON” vises i multiinforma-
sjonsdisplayet.

*: Hvis giret er i en annen stilling enn
P når hybridsystemet slås av, set-
tes tenningsbryteren i ACC-modus,
ikke OFF (av).

Slå av hybridsystemet

Endre modus med tenningsbryteren

1

2

3

4

5

1

2

3
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Hvis giret står i en annen stilling enn P når hybridsystemet stoppes,
slås ikke tenningsbryteren av, men går over i ACC-modus. Du må gjø-
re følgende for å slå av bryteren:

Kontroller at parkeringsbremsen er aktivert.
Sett giret i P-stilling.
Kontroller at ”Turn Off Vehicle” (slå av bilen) vises i multiinforma-
sjonsdisplayet, og trykk én gang på tenningsbryteren.
Kontroller at ”Turn Off Vehicle” (slå av bilen) i multiinformasjonsdis-
playet er slukket.

■Automatisk av-funksjon
Hvis bilen blir stående i ACC-modus i mer enn 20 minutter eller ON-modus
(hybridsystemet er ikke i drift) i over en time med giret i P-stilling, slås ten-
ningsbryteren av automatisk. Denne funksjonen forhindrer imidlertid ikke at
12-voltsbatteriet lades ut. La ikke tenningsbryteren stå i ACC- eller ON-
modus i lengre perioder uten at hybridsystemet er i gang.

■Lyder og vibrasjoner som er spesielle for en hybridbil
→S. 71

■Utladet batteri i den elektroniske nøkkelen
→S. 128

■Når omgivelsestemperaturen er lav, f.eks. ved kjøring om vinteren
”READY”-indikatoren kan blinke lenge når hybridsystemet startes. La bilen
være som den er til ”READY”-indikatoren lyser kontinuerlig, siden det betyr at
bilen kan bevege seg.

■Forhold som påvirker funksjonen
→S. 125

■Merknader for inngangsfunksjon
→S. 126

■Hvis hybridsystemet ikke starter
●Det kan hende at startsperren ikke er deaktivert. (→S. 77)

Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans.

●Kontroller at giret er forsvarlig plassert i P-stilling. Det kan hende at hybrids-
ystemet ikke starter hvis giret står i en annen stilling enn P. En melding vises
i multiinformasjonsdisplayet.

Når hybridsystemet stoppes med giret i en annen stilling en P

1

2

3

4
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■Rattlås
Når tenningsbryteren er slått av og dørene åpnet og lukket, låses rattet ved
hjelp av rattlåsfunksjonen. Rattet låses opp igjen neste gang det trykkes på
tenningsbryteren.

■Når rattlåsen ikke kan frigjøres

■Overopphetingsbeskyttelse for rattlåsmotoren
For å hindre overoppheting i rattlåsmotoren kan motoren kobles fra hvis
hybridsystemet slås av og på gjentatte ganger over en kort periode. I så fall
må du ikke starte hybridsystemet igjen. Rattlåsmotoren aktiveres igjen etter
ca. ti sekunder.

■Hvis ”Check Entry & Start System” (kontroller inngangs- og startsystem)
vises i multiinformasjonsdisplayet
Det kan være en funksjonsfeil i systemet. Få bilen kontrollert umiddelbart av
en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans.

■Hvis READY-indikatoren ikke begynner å lyse
Dersom ”READY”-indikatoren ikke tennes etter at riktige startprosedyrer er
utført, bør du kontakte en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Når hybridsystemet ikke fungerer
→S. 407

■Hvis det elektroniske nøkkelbatteriet er utladet
→S. 373

■Betjene tenningsbryteren
●Når du bruker tenningsbryteren, er et kort, bestemt trykk nok til å aktivere

den. Hvis trykket ikke registreres, startes ikke hybridsystemet og modusen
endres ikke. Det er ikke nødvendig å holde bryteren inne.

●Hvis det blir gjort forsøk på å starte hybridsystemet igjen rett etter at ten-
ningsbryteren er slått av, kan det hende at hybridsystemet ikke vil starte.
Vent i noen sekunder etter at tenningsbryteren er slått av før du igjen starter
hybridsystemet.

En melding vil vises i multiinformasjons-
displayet.
Kontroller at giret står i P. Trykk på ten-
ningsbryteren mens du dreier rattet til
venstre og høyre.
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■Hvis smart inngangs- og startsystem er blitt deaktivert
→S. 455

ADVARSEL

■Når du starter hybridsystemet
Sitt alltid i førersetet når du starter hybridsystemet. Gasspedalen må ikke
under noen omstendigheter trykkes inn når du starter hybridsystemet.
Dette kan forårsake en ulykke som kan føre til alvorlige personskader.

■Forholdsregler ved kjøring
Hvis det oppstår feil i hybridsystemet mens bilen er i bevegelse, må ikke
dører eller vinduer åpnes eller lukkes før bilen er parkert på et sikkert sted.
Hvis rattlåsen aktiveres i denne situasjonen, kan det føre til en ulykke som
forårsaker alvorlige personskader.

■Stoppe hybridsystemet i en nødssituasjon
Hvis du ønsker å stanse hybridsystemet i en nødssituasjon når bilen er i
bevegelse, må du trykke på og holde inne tenningsbryteren i to sekunder
eller mer, eller trykke raskt på bryteren minst tre ganger på rad. (→S. 391)
Du må ikke trykke på tenningsbryteren under kjøring, bortsett fra i nødssitu-
asjoner. Å slå av hybridsystemet under kjøring vil ikke forårsake tap av sty-
reevne eller bremsekontroll, men servostyringen vil ikke fungere. Dette vil
gjøre det vanskeligere å styre, og du bør derfor kjøre inn til siden og stanse
bilen så snart det er forsvarlig.
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■For å hindre at 12-voltsbatteriet lades ut
●La ikke tenningsbryteren stå i ACC- eller ON-modus i lengre perioder uten

at hybridsystemet er i gang.
●Hvis ”POWER ON” vises i multiinformasjonsdisplayet, betyr det at ten-

ningsbryteren ikke er av. Gå ut av bilen etter at tenningsbryteren er slått
av.

● Ikke stopp hybridsystemet hvis giret står i en annen stilling enn P. Hvis
giret står i en annen stilling enn P når hybridsystemet stoppes, slås ikke
tenningsbryteren av, men går over i ACC-modus. Hvis bilen står i ”ACC”-
modus, kan det hende at 12-voltsbatteriet lades ut.

■Når du starter hybridsystemet
Hvis hybridsystemet blir vanskelig å starte, må det omgående kontrolleres
av en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans.

■Symptomer på feilfunksjon i tenningsbryteren
Hvis tenningsbryteren oppfører seg annerledes enn normalt, f.eks. hvis den
er litt treg, kan det være tegn på at noe er galt. Kontakt en autorisert Toyota-
forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans så snart
som mulig.
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EV-kjøremodus

Slå EV-kjøremodus på og av
Når EV-kjøremodus er slått på,
lyser indikatorlampen. Hvis du tryk-
ker på bryteren i EV-kjøremodus,
går bilen tilbake til normal kjøring
(bruk av bensinmotoren og den
elektriske motoren).

■Situasjoner hvor EV-kjøremodus ikke kan kobles inn
Det kan være umulig å koble inn ”EV”-kjøremodus i følgende situasjoner.
Hvis modusen ikke kan kobles inn, høres en varsellyd og det vises en mel-
ding i multiinformasjonsdisplayet.
●Temperaturen i hybridsystemet er høy.

Bilen har stått i solen, kjørt opp en bakke, kjørt med høy hastighet osv.
●Temperaturen i hybridsystemet er lav.

Bilen har f.eks. stått i ro i temperaturer under ca. 0 °C i en lang periode.
●Bensinmotoren varmes opp.
●Hybridbatterinivået er lavt.

Strømnivået i batteriet er lavt og vises på skjermen for energimonitor. 
(→S. 98)

●Bilens hastighet er høy.
●Gasspedalen er trykket hardt inn eller bilen står i en bakke e.l.
●Luftstrøm til frontruten er i bruk.

I EV-kjøremodus leveres elektrisk kraft av hybridbatteriet og kun
den elektriske motoren brukes til å bevege bilen.
I denne modusen kan du kjøre i boligområder midt på natten
eller innebygde parkeringsplasser osv. uten å måtte bekymre
deg for støy eller eksosutslipp.
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■Skifte til EV-kjøremodus når bensinmotoren er kald
Hvis hybridsystemet startes når bensinmotoren er kald, starter bensinmoto-
ren automatisk etter kort tid for å varme opp. I slike tilfeller vil det ikke være
mulig å skifte til EV-kjøremodus.
Etter at hybridsystemet har startet og ”READY”-indikatoren er tent, trykker du
på EV-kjøremodusbryteren før bensinmotoren starter for å skifte til EV-kjøre-
modus.

■Automatisk kansellering av ”EV”-kjøremodus
Når du kjører i ”EV”-kjøremodus, kan bensinmotoren starte på nytt automa-
tisk i følgende situasjoner: Når ”EV”-kjøremodus er kansellert, høres en var-
sellyd og ”EV”-kjøremodusindikatoren blinker og slukker.
●Hybridbatterinivået er lavt.

Strømnivået i batteriet er lavt og vises på skjermen for energimonitor. 
(→S. 98)

●Bilens hastighet er høy.
●Gasspedalen er trykket hardt inn eller bilen står i en bakke e.l.
Når det er mulig å informere føreren om automatisk kansellering på forhånd,
vises et forhåndsvarselskjermbilde i multiinformasjonsdisplayet.

■Mulig kjøredistanse ved kjøring i ”EV”-kjøremodus
Mulig kjøredistanse når du kjører i EV-kjøremodus varierer fra noen få hundre
meter til ca. 1 km. Det kan imidlertid hende at EV-kjøremodus ikke kan bru-
kes, avhengig av bilens tilstand. (Mulig distanse avhenger av hybridbatteriets
nivå og kjøreforholdene.)

■Drivstofføkonomi
Hybridsystemet er utviklet for å oppnå best mulig drivstofføkonomi under nor-
mal kjøring (ved bruk av bensinmotoren og den elektriske motoren). Hvis du
kjører i ”EV”-kjøremodus mer enn nødvendig, kan dette påvirke drivstofføko-
nomien negativt.

ADVARSEL

■Forholdsregler ved kjøring
Når du kjører i ”EV”-kjøremodus, må du være spesielt oppmerksom på
området rundt bilen. Da det ikke er motorlyd, er ikke fotgjengere, syklister
eller andre mennesker og biler i området alltid oppmerksomme på at bilen
settes i gang eller nærmer seg, så vær spesielt forsiktig når du kjører.
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Girkasse for hybridsystem

La tenningsbryteren stå i ON-modus, trykk inn bremsepedalen
og beveg girspaken.
Påse at bilen står helt i ro før du flytter giret mellom P- og D-stilling.

*1: Sett giret i D-stilling ved normal kjøring for å oppnå lavest mulig drivstoffor-
bruk og minst mulig støy.

*2: Du kan kontrollere akselerasjonskraften og motorbremsekraften ved å
velge forskjellige gir i S-modus.

Bruk av girspaken

Girstillinger

Girstilling Formål/funksjon

P Parkere bilen eller starte hybridsystemet

R Rygging

N Nøytral 
(Tilstand hvor strøm ikke overføres)

D Normal kjøring*1

S Kjøring i ”S”-modus*2 (→S. 184)
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Følgende modus kan velges for å passe til kjøreforholdene.
■ Miljøvennlig kjøring

Bruk miljøvennlig kjøring for å oppnå lavt drivstofforbruk på turer
som involverer hyppig akselerasjon.
Trykk på ”ECO MODE”-bryte-
ren for å velge miljøvennlig kjø-
ring.

”ECO MODE”-indikatorlampen
tennes.
Trykk på knappen igjen for å
kansellere modus for miljøvenn-
lig kjøring.

■ Sportsmodus
Bruk sportsmodus for sportskjøring og kjøring i fjellområder.
Trykk på ”SPORT”-knappen for
å velge sportsmodus.

”SPORT”-indikatorlampen ten-
nes.
Trykk på bryteren igjen for å
avbryte sportsmodus.

Velge kjøremodus
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Sett giret i S-stilling for å aktivere S-modus. Girområder kan deretter
velges ved hjelp av giret eller girskiftbryterne, slik at du kan kjøre i gir-
området du ønsker.

Gire opp
Gire ned
Det valgte girområdet, fra S1 til S6,
vises i multiinformasjonsdisplayet.
Det første girområdet i S-modus
settes automatisk til mellom S2 og
S5, avhengig av bilens hastighet.

■ Girområder og funksjoner
● Du kan velge 6 forskjellige nivåer av akselerasjonskraft og mot-

orbremsekraft.
● Et lavere girområde vil gi større akselerasjonskraft og motor-

bremsekraft enn et høyere girområde, og motorens omdreinings-
hastighet vil også øke.

● Hvis du akselererer mens du er i områdene 1 til 5, vil girområdet
kanskje gire opp automatisk i samsvar med motorturtallet.

Velge girområder i S-stilling

1

2
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■Varsellyd for begrensninger på nedgiring
Nedgiring kan i enkelte tilfeller være begrenset for å bidra til sikkerhet og god
ytelse. I enkelte tilfeller er det ikke mulig å gire ned, selv om du bruker giret.
(Du vil høre en varsellyd.)

■Bruke klimaanlegget i miljøvennlig kjøring
Miljømodus kontrollerer bruken av oppvarming/nedkjøling og viftehastigheten
til klimaanlegget for å gi forbedret drivstoffeffektivitet (→S. 297). Hvis du vil
forbedre klimaanleggets ytelse, kan du justere viftehastigheten, eller slå av
miljømodusen.

■Deaktivering av kjøremodus
●Modusen for miljøvennlig kjøring kanselleres ikke før du trykker på ”ECO

MODE”-bryteren, selv om hybridsystemet er slått av etter miljøvennlig kjø-
ring.

●Sportsmodus deaktiveres hvis hybridsystemet blir slått av etter kjøring i
sportsmodus.

■Ved kjøring med cruisekontroll eller dynamisk radarcruisekontroll
(utstyrsavhengig) aktivert
Selv når du utfører handlingene nedenfor for å aktivere motorbremsing, akti-
veres ikke motorbremsing fordi cruisekontrollen eller den dynamiske radar-
cruisekontrollen ikke kanselleres.
●Når du kjører i D-stilling eller S-modus og girer ned til 5. eller 4. (→S. 184)
●Når du skifter fra kjøremodus til sportsmodus mens du kjører i D-stilling.

(→S. 183)
■Hvis giret ikke kan flyttes fra P

→S. 454

ADVARSEL

■Kjøring på glatt vei
Vær forsiktig ved nedgiring eller brå akselerasjon. Det kan føre til skrens
eller hjulspinn.

OBS

■Forholdsregler ved lading av hybridbatteri
Hvis giret står i N-stilling, lades ikke hybridbatteriet når motoren er i gang.
Hybridbatteriet lades derfor ut hvis bilen blir stående i lange perioder med
giret i N-stilling, og dette kan føre til at bilen ikke vil starte.
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Blinklyshendel

Sving til høyre
Bytte fil til høyre (skyv hendelen
halvveis i ønsket retning og
slipp)
Signalet til høyre blinker tre gan-
ger.
Bytte fil til venstre (skyv hende-
len halvveis i ønsket retning og
slipp)
Signalet til venstre blinker tre gan-
ger.
Sving til venstre

■Blinklysene kan brukes når
Tenningsbryteren står i ON-modus.

■Hvis blinklysene blinker raskere enn normalt
Kontroller om en av pærene i blinklysene foran eller bak er defekt.

■Hvis blinklyset slutter å blinke før du har skiftet fil
Skyv hendelen igjen.

■Slutte å blinke med blinklyset når du skifter fil
Skyv hendelen i motsatt retning.

■Tilpasning
Blinklysinnstillingen ved filskifte kan endres. 
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 490)

Brukerhåndbok
1

2

3

4
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Parkeringsbrems

Aktiverer parkeringsbremsen
Trekk parkeringsbremsen helt til
mens du holder bremsepedalen
inne.
Slipper opp parkeringsbremsen
Løft hendelen litt og senk den helt
ned mens du trykker på bryteren.

■Varsellyd for aktivert parkeringsbrems
→S. 399

■Bruk om vinteren
→S. 284

1

2

OBS

■Før du begynner å kjøre
Slipp parkeringsbremsen helt opp. 
Kjøring med parkeringsbremsen på fører til overoppheting av bremsekom-
ponentene, noe som kan påvirke bremseeffekten og øke slitasjen på brem-
sene.
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Hovedlysbryter

Vri på enden av hendelen for å velge modus for lysene:
Med føler for frontlyskontroll

Parklys foran, parklys,
skiltlys og instrumentlys
slås på.
Frontlysene samt alle lys
nevnt ovenfor slås på.
Frontlys, kjørelys (→S. 190)
og alle lysene nevnt ovenfor
slås av og på automatisk.
(Når tenningsbryteren er i
ON-modus)
Kjørelysene slås på. 
(→S. 190)

Frontlysene kan betjenes manuelt eller automatisk.

Brukerhåndbok

1

2

3

4
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Uten føler for frontlyskontroll

Parklys foran, parklys,
skiltlys og instrumentlys
slås på.
Frontlysene samt alle lys
nevnt ovenfor slås på.

Kjørelysene slås på. 
(→S. 190)

Når frontlyset er på, skyver du
hendelen vekk fra deg for å slå
på fjernlysene.
Trekk hendelen mot deg til midtstil-
lingen for å slå av fjernlysene.
Trekk hendelen mot deg og
slipp for å blinke med fjernly-
sene.

Du kan blinke med fjernlyset både når frontlysene er på og når de er av.

1

2

3

Slå på fjernlysene
1

2
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Frontlys kan slås på i 30 sekunder når tenningsbryteren er slått av.
Slå av tenningsbryteren, trekk
hendelen mot deg og slipp den
når lysbryteren står i  eller

.

Trekk hendelen mot deg og slipp
igjen for å slå av lysene.

■Kjørelys
For å gjøre bilen mer synlig for andre i trafikken om dagen, slås kjørelysene
på automatisk når hybridsystemet startes og parkeringsbremsen slippes opp
med hovedlysbryteren av eller i -stilling. (Lyser sterkere enn parklysene
foran.) Kjørelysene er ikke konstruert for bruk om natten.

■Føler for frontlyskontroll (utstyrsavhengig)

Følg meg hjem-systemet

Det kan hende at føleren ikke fungerer
som den skal hvis det ligger gjenstander
over den, eller hvis det er festet gjenstan-
der til frontruten som blokkerer den. 
Når føleren blokkeres, hindres den i å
registrere lyset i omgivelsene, og det kan
oppstå funksjonsfeil på det automatiske
frontlyssystemet.
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■Automatisk lys av-system
Type A

●Når lysbryteren står på  eller :
Frontlysene og tåkelysene foran slås av etter at tenningsbryteren slås av.

●Når lysbryteren står på :
Lysene slås av etter at tenningsbryteren slås av.
Type B

●Frontlysene og tåkelysene foran slås av når tenningsbryteren slås av.
Lysene slås på igjen ved å sette tenningsbryteren i ON-modus eller slå lys-

bryteren av én gang og deretter tilbake til  eller .

■Varsellyd for tente lys
Du hører en varsellyd hvis tenningsbryteren slås av og du åpner førerdøren
mens lysene er på.

■Automatisk nivåregulering av frontlys
Høyden på frontlysene reguleres automatisk i henhold til passasjerantallet og
bagasjevekten i bilen for å sikre at frontlysene ikke blender andre førere.

■Tilpasning
Innstillingene (f.eks. for lysfølerens følsomhet) kan endres. 
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 490)

OBS

■For å hindre at 12-voltsbatteriet lades ut
Ikke la lysene være på lenger enn nødvendig når hybridsystemet er stop-
pet.
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Automatisk fjernlys∗

Sett hovedlysbryteren i  og
skyv hendelen fra deg.

Den automatiske fjernlysindikato-
ren tennes automatisk når frontly-
sene slås på for å indikere at
systemet er aktivt.

∗: Utstyrsavhengig

Det automatiske fjernlyset bruker en kameraføler i bilen til å vur-
dere lysstyrken til gatelysene, lysene til biler foran deg osv., og
slår automatisk av og på fjernlysene etter behov.

ADVARSEL

■Begrensninger for det automatiske fjernlyset
Ikke stol helt og holdent på det automatiske fjernlyset. Kjør alltid forsiktig og
se etter hindre eller andre farer i veien, og slå fjernlyset av eller på manuelt
etter behov.

■Forhindre feil bruk av det automatiske fjernlyssystemet
Ikke last bilen for tungt.

Aktivere det automatiske fjernlyssystemet



1934-3. Bruk av lys og viskere

4

K
jøring

■ Bytte til nærlys
Dra hendelen til den opprinne-
lige posisjonen.

Den automatiske fjernlysindika-
toren slås av.
Skyv hendelen fra deg for å akti-
vere det automatiske fjernlys-
systemet igjen.

■ Bytte til fjernlys
Sett lysbryteren på .

Den automatiske fjernlysindika-
toren slås av og fjernlysindikato-
ren slås på.

Slå på/av fjernlysene manuelt
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■Automatisk aktivering/deaktivering av fjernlys
●Når alle følgende forhold er oppfylt, slås fjernlyset på automatisk (etter

ca. 1 sekund):
• Bilens hastighet er over ca. 40 km/t.
• Området foran bilen er mørkt.
• Det er ingen biler foran med frontlys eller baklys slått på.
• Veien er dårlig opplyst.

●Hvis noen av følgende forhold er oppfylt, slås fjernlyset av automatisk:
• Bilens hastighet reduseres til under 30 km/t.
• Området foran bilen er ikke mørkt.
• Biler foran har frontlysene eller baklysene slått på.
• Veien er godt opplyst.

■Kamerafølerinformasjon
●Det kan hende at fjernlysene ikke slås på automatisk i følgende situasjoner:

• Når møtende biler plutselig kommer rundt en sving
• Når en annen bil legger seg foran bilen
• Når biler foran er skjult av svinger, veiskiller eller trær langs veien
• Når biler foran kommer langt unnafra på en bred vei
• Når biler foran ikke har noen lys

●Fjernlysene kan slås av hvis det registreres at biler foran bruker tåkelys uten
å bruke frontlysene.

●Huslys, gatelys, trafikklys og opplyste skilt kan føre til at fjernlysene skifter til
nærlys, eller at nærlysene forblir på.

●Følgende faktorer kan påvirke hvor lang tid det tar å slå fjernlysene på eller
av:
• Lysstyrken til frontlys, tåkelys og baklys hos biler foran deg
• Bevegelsen og retningen til bilene foran
• Når biler foran kun har lys på én side
• Når kjøretøyet foran er en tohjuling
• Veiforholdene (stigninger, svinger, veidekket osv.)
• Antall passasjerer og mengde bagasje

●Fjernlysene kan bli slått på eller av når føreren ikke forventer det.
●Sykler eller lignende gjenstander registreres kanskje ikke.
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● I følgende situasjoner registrerer kanskje ikke systemet lysstyrkenivået til
omgivelsene på riktig måte. Dette kan føre til at nærlysene fortsatt lyser eller
at fjernlysene skaper problemer for fotgjengere, biler foran eller andre. I
disse tilfellene må du bytte mellom fjernlys og nærlys manuelt.
• I dårlig vær (regn, snø, tåke, sandstormer osv.)
• Frontruten gir dårlig sikt på grunn av tåke, dis, is, skitt osv.
• Frontruten har sprekker eller er ødelagt.
• Kameraføleren er deformert eller skitten.
• Kamerafølertemperaturen er ekstremt høy.
• Lysstyrkenivåer rundt er like sterke som fjernlys, baklys eller tåkelys.
• Bilene foran har frontlys som enten er slått av, skitne, forandrer farge eller

ikke er riktig innstilt.
• Når du kjører gjennom et område med skiftende lys og mørke.
• Når du hyppig kjører opp og ned bakker, på veier med grov, humpete

eller ujevn overflate (f.eks. belegningsstein, grusspor osv.).
• Når du hyppig svinger eller kjører på en svingete vei.
• Det er et svært reflekterende objekt foran på veien, for eksempel et skilt

eller et speil.
• Baksiden av bilen foran er svært reflekterende, som f.eks. en container

på en lastebil.
• Bilens frontlykter er ødelagte eller skitne.
• Bilen heller på grunn av et flatt dekk, en tilhenger som taues osv.
• Fjernlyset og nærlyset slås av og på gjentatte ganger på uvanlig vis.
• Kjøreren mener at fjernlyset kan forårsake problemer eller ubehag for

andre førere eller fotgjengere i nærheten.
■Tilpasning

Automatisk fjernlys kan slås av. 
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 490)
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Tåkelysbryter

Tåkelysbryter foran og bak

Slår av tåkelysene foran
og bak
Slår på tåkelysene foran

Slår på tåkelysene både
foran og bak

Hvis du slipper ringbryteren, går

den tilbake til .

Hvis du vrir på ringbryteren igjen,
slås bare tåkelysene bak av.

Tåkelysbryter bak

Slår av tåkelyset bak

Slår på tåkelyset bak

Hvis du slipper ringbryteren, går

den tilbake til .

Hvis du vrir på ringbryteren igjen,
slås tåkelysene bak av.

Tåkelysene bedrer sikten under vanskelige kjøreforhold, f.eks. i
regn eller tåke.

1

2

3

1

2
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■Tåkelysene kan brukes når
Biler med bryter for tåkelys foran og bak

Tåkelys foran: Frontlysene eller parklysene foran slås på.
Tåkelys bak: Tåkelysene foran er slått på.

Biler med bryter for tåkelys bak
Frontlysene er slått på.
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Vindusviskere og -spyler

Velg viskerdrift ved å bevege hendelen på følgende måte.
Visking etter regnregistrering
Visking i lav hastighet
Visking i høy hastighet
Kortvarig visking
I ”AUTO” starter viskingen automa-
tisk når regndråpeføleren registre-
rer regndråper på frontruten.
Systemet justerer automatisk vis-
kerhastigheten i henhold til regn-
dråpemengden og bilens hastighet.

Følerens følsomhet kan justeres når ”AUTO” er valgt.

Øker følsomheten
Reduserer følsomheten

Betjene viskerhendelen

1

2

3

4

5

6
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Fellesmodus for spyling og vis-
king
Viskerne går automatisk et par
ganger etter at spyleren er brukt.
Biler med frontlyktespyler: Hvis
frontlysene er på, går frontlykte-
spyleren én gang. Frontlyktespyle-
ren vil deretter gå hver femte gang
du trekker i hendelen.

■Vindusviskerne og -spyleren for frontruten kan brukes når
Tenningsbryteren står i ON-modus.

■Regndråpeføler

●Hvis viskerbryteren settes på ”AUTO” når tenningsbryteren er i ”ON”-
modus, går vindusviskerne én gang for å vise at automodus er aktivert.

●Hvis viskerfølsomheten justeres til høyere, kan viskeren gå én gang for å
vise at følsomheten er endret.

●Hvis temperaturen til regndråpeføleren er 90 °C eller høyere, eller hvis den
er –15 °C eller lavere, kan det hende at automodus ikke aktiveres. I dette til-
fellet må viskerne settes i en annen modus enn AUTO.

■Hvis det ikke kommer spylervæske
Kontroller at spylerdysene ikke er blokkert hvis det er spylervæske på behol-
deren.

■Spylerdysevarmere (utstyrsavhengig)
Spylerdysevarmerne slås på for å forhindre at dysene fryser når utetempera-
turen er 5 °C eller lavere og tenningsbryteren er i ON-modus.

7

●Regndråpeføleren bedømmer regndrå-
pemengden.
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ADVARSEL

■Advarsel for bruk av vindusviskerne i ”AUTO”
Vindusviskerne kan starte plutselig hvis føleren berøres, eller hvis det opp-
står vibrasjon i frontruten i ”AUTO”. Vær forsiktig slik at du ikke klemmer fin-
gre eller annet i vindusviskerne.

■Advarsel ved bruk av spylervæske
Når det er kaldt, må du ikke bruke spylervæske før frontruten er varm. Væs-
ken kan fryse på frontruten og forårsake dårlig sikt. Det kan føre til en alvor-
lig ulykke og alvorlige personskader.

■Når spylerdysevarmerne er på (utstyrsavhengig)
Ikke berør området rundt spylerdysene. De kan bli veldig varme og du kan
brenne deg.

OBS

■Når frontruten er tørr
Ikke bruk vindusviskerne. De kan skade ruten.

■Når spylervæskebeholderen er tom
Spylervæskepumpen kan bli overopphetet dersom man stadig trekker inn
hendelen og holder den der.

■Ved tilstopping av en dyse
I dette tilfellet må du ta kontakt med en autorisert Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
Ikke prøv å åpne dysen med en nål eller andre gjenstander. Dysen vil bli
skadet.

■For å hindre at 12-voltsbatteriet lades ut
Ikke la viskerne være på lengre enn nødvendig når hybridsystemet er slått
av.
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Vindusvisker og -spyler for bakrute

Vri på enden av hendelen for å slå på vindusviskeren. Skyv hendelen
fra deg for å slå på vindusviskeren og -spyleren for bakruten.

Intervallvisking
Normal funksjon

Fellesmodus for spyling og vis-
king

1

2

3
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■Vindusviskeren og -spyleren for bakruten kan brukes når
Tenningsbryteren står i ON-modus.

■Hvis det ikke kommer spylervæske
Kontroller at spylerdysene ikke er blokkert hvis det er spylervæske på behol-
deren.

OBS

■Når bakruten er tørr
Ikke bruk vindusviskeren. Den kan skade ruten.

■Når spylervæskebeholderen er tom
Spylervæskepumpen kan bli overopphetet dersom man stadig trekker inn
hendelen og holder den der.
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Åpne tanklokket

● Lukk alle dører og vinduer, og slå av tenningsbryteren.
● Bekreft drivstofftype.

■Drivstofftyper
→S. 483

■Drivstofftankåpning for blyfri bensin
For å hindre at du fyller feil, har bilen en drivstofftankåpning som bare passer
til det spesielle munnstykket på pumper med blyfri bensin.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å åpne tanklokket:

Før du fyller drivstoff
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ADVARSEL

■Når du fyller drivstoff
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor ved påfylling av drivstoff. Gjør du
ikke det, kan det medføre alvorlige personskader.
●Etter at du har gått ut av bilen og før du åpner tankluken, må du berøre en

ulakkert metalloverflate for å lade ut eventuell statisk elektrisitet. Det er
viktig å lade ut statisk elektrisitet før du fyller drivstoff, da gnister fra statisk
elektrisitet kan forårsake at drivstoffdampen antennes.

●Hold alltid i håndtaket på tanklokket, og vri det sakte for å løsne det. 
Det kan hende du hører en suselyd når du skrur løs tanklokket. Vent til du
ikke hører lyden lenger før du fjerner lokket helt. I varmt vær kan trykket i
tanken føre til at drivstoffet spruter ut av påfyllingsrøret og skader kan opp-
stå.

●La ikke personer som ikke har ladet ut statisk elektrisitet fra kroppen,
komme i nærheten av den åpne drivstofftanken.

●Drivstoffdampen må ikke innåndes.
Drivstoff inneholder stoffer som er skadelige hvis de blir inhalert.

●Det er ikke tillatt å røyke mens det fylles drivstoff.
Dette kan føre til at drivstoffet antennes og forårsake brann.

●Gå ikke tilbake til bilen eller berør personer eller gjenstander som kan
være ladet med statisk elektrisitet.
Dette kan føre til at det dannes statisk elektrisitet og føre til gnister.

■Når du fyller drivstoff
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor for å hindre at tanken overfylles:
●Sett pumpemunnstykket forsiktig inn i påfyllingsrøret.
● Ikke fyll på tanken etter at pumpemunnstykket automatisk stopper å fylle.
● Ikke etterfyll tanken.

OBS

■Fylling av drivstoff
Unngå å søle drivstoff ved påfylling. 
Drivstoffsøl kan skade bilen, for eksempel ved at avgasskontrollsystemet
ikke fungerer som det skal, at komponentene i drivstoffsystemet blir skadet,
eller at lakkerte overflater blir skadet.
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Trekk opp hendelen for å åpne
drivstoffluken.

Vri tanklokket sakte for å ta det
av og sett det i holderen på
drivstoffluken.

Etter fylling vrir du tanklokket til du
hører et klikk. Når du slipper
tanklokket, vil det rotere litt i mot-
satt retning.

Åpne tanklokket
1

2

Lukke tanklokket

ADVARSEL

■Bytte ut tanklokket
Bruk kun originalt Toyota-tanklokk som er utformet for din bilmodell. Gjør du
ikke det, kan det forårsake brann eller uhell som kan føre til alvorlige per-
sonskader.
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Toyota Safety Sense 
Trafikksikkerhetspakke∗

◆ PCS (Pre-Crash Safety-system)

→S. 212

◆ LDA (Lane Departure Alert med styrekontroll)

→S. 227

◆ Automatisk fjernlys

→S. 192

◆ RSA (Road Sign Assist)

→S. 235

◆ dynamisk radarcruisekontroll

→S. 240

∗: Utstyrsavhengig

Toyota Safety Sense Trafikksikkerhetspakke består av følgende
førerassisteringssystemer og bidrar til en trygg og komfortabel
kjøreopplevelse:

ADVARSEL

■Toyota Safety Sense Trafikksikkerhetspakke
Toyota Safety Sense Trafikksikkerhetspakke er utviklet for å fungere under
antagelsen om at føreren kjører sikkert, og utviklet for å bidra til å redusere
sammenstøtet for passasjerene og bilen hvis det skulle skje en kollisjon
eller hjelpe føreren i normale kjøreforhold.
Siden det er en grense for graden av gjenkjenningsnøyaktighet og kontrolly-
telsen til dette systemet, må du ikke stole for mye på det. Føreren er alltid
ansvarlig for å være oppmerksom på omgivelsene til bilen og kjøresikkerhe-
ten.
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Pre-Crash Safety-systemet har en avansert datamaskin som registre-
rer visse data, slik som:
• Gasspedalstatus
• Bremsestatus
• Bilens hastighet
• Driftsstatus for funksjonene til Pre-Crash Safety-systemet
• Informasjon (f.eks. avstanden og relativ hastighet mellom bilen din

og bilen foran eller andre gjenstander)
Pre-Crash Safety-systemet registrerer ikke samtaler, lyder eller bilder.
● Databruk

Toyota kan benytte de registrerte dataene i denne datamaskinen til
å diagnostisere feil, gjennomføre forskning og utvikling og forbedre
kvaliteten.
Toyota vil ikke videreformidle de registrerte dataene til en tredje-
part, unntatt:
• med samtykke fra bileier eller med samtykke fra leier hvis bilen

er leaset
• som svar på en offisiell anmodning fra politiet, en domstol eller

en offentlig etat
• hvis det skal brukes av Toyota i et søksmål
• for forskningsformål hvor dataene ikke er knyttet til en bestemt bil

eller bilens eier

Registrering av bildata
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To typer følere, som ligger bak frontgrillen og frontruten, registrerer
informasjon som er nødvendig for å betjene førerassisteringssyste-
mene.

Følere

Radarføler Kameraføler1 2
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ADVARSEL

■For å unngå feil på radarføleren
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor.
Ellers fungerer kanskje ikke radarføleren skikkelig og det kan føre til en
ulykke og alvorlige personskader.
●Hold radarføleren og frontgrillemblemet rent til enhver tid.

● Ikke fest tilbehør, klistremerker (inkludert gjennomsiktige klistremerker)
eller andre ting på radarføleren, frontgrillemblemet eller området rundt.

● Ikke utsett radarføleren eller området rundt for kraftige støt. 
Hvis radarføleren, frontgrillen eller støtfangeren foran har blitt utsatt for
kraftige støt, skal bilen kontrolleres av en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

● Ikke demonter radarføleren.
● Ikke endre eller lakker radarføleren, frontgrillemblemet eller området rundt.
●Hvis radarføleren, frontgrillen eller støtfangeren foran må fjernes og mon-

teres, eller skiftes ut, kontakter du en autorisert Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

●Radarføleren samsvarer med gjeldende radiobølgebestemmelser, som
vist på etiketten som er festet på føleren. Ikke fjern denne etiketten. I til-
legg kan demontering eller endring av radarføleren være forbudt ved lov.

Radarføler
Frontgrillemblem

Hvis fronten av radarføleren eller fron-
ten eller baksiden av frontgrillemblemet
er skittent eller dekket med vanndrå-
per, snø e.l., må de rengjøres.
Rengjør radarføleren og frontgrillem-
blemet med en myk klut slik at det ikke
blir riper eller skader.

1

2
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ADVARSEL

■For å unngå feil på kameraføleren
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor.
Ellers fungerer kanskje ikke kameraføleren skikkelig og det kan føre til en
ulykke og alvorlige personskader.
●Hold frontruten ren til enhver tid.

• Hvis frontruten er skitten eller dekket med en oljete film, vanndråper,
snø eller lignende, rengjøres frontruten.

• Hvis et glassrensemiddel påføres frontruten, er det fortsatt nødvendig å
bruke vindusviskerne for å fjerne vanndråper fra området foran kamera-
føleren.

• Hvis innsiden av frontruten der kameraføleren er montert, er skitten, må
du kontakte en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kva-
lifisert og utstyrt faginstans.

●Hvis deler av frontruten foran kameraføleren er dugget eller dekket med
kondens eller is, brukes luftstrømmen til frontruten til å fjerne dette. 
(→S. 294)

●Hvis vanndråper ikke kan fjernes skikkelig fra området på frontruten foran
kameraføleren av vindusviskerne, skiftes viskergummien eller viskerbla-
det.
Hvis viskergummien eller viskerbladene må skiftes ut, må du kontakte en
autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans.

● Ikke fest vindusbelegg på frontruten eller de andre vinduene.
●Skift ut frontruten hvis den er skadet eller sprukket.

Hvis frontruten må skiftes, må du kontakte en autorisert Toyota-forhandler,
eller annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

●Pass på så ikke kameraføleren blir våt.
● Ikke la skarpe lys skinne inn i kameraføleren.

● Ikke monter en antenne eller fest klistre-
merker (inkludert gjennomsiktige klistre-
merker), eller andre ting i området på
frontruten foran kameraføleren (grått
område i illustrasjonen).
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ADVARSEL

● Ikke skitne til eller skade kameraføleren. 
Pass på at ikke glassrengjøringsmiddel kommer i kontakt med linsene ved
rengjøring av innsiden av frontruten. Ikke rør linsen. 
Hvis linsen er skitten eller skadet, må du kontakte en autorisert Toyota-for-
handler, eller annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

● Ikke utsett kameraføleren for kraftig støt.
● Ikke demonter eller fjern kameraføleren eller endre monteringsposisjonen.
● Ikke demonter kameraføleren.
● Ikke monter elektroniske enheter eller enheter som sender ut sterke elek-

triske bølger i nærheten av kameraføleren.
● Ikke endre noen komponenter på bilen rundt kameraføleren (på innsiden

av det innvendige speilet, solskjermene osv.) eller taket.
● Ikke fest tilbehør som kan blokkere kameraføleren, til panseret, frontgrillen

eller støtfangeren foran. Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

●Hvis et surfebrett eller andre lange gjenstander skal festes på taket, må du
sørge for at de ikke blokkerer kameraføleren.

● Ikke endre frontlysene eller andre lys.
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PCS (Pre-Crash Safety-system)∗

◆ Pre-Crash-varsel

Når systemet mener at sann-
synligheten for en frontkollisjon
er høy, høres en varsellyd og
en varselmelding vises i multiin-
formasjonsdisplayet for å be
føreren om å foreta unnamanø-
ver.

∗: Utstyrsavhengig

Pre-Crash Safety-systemet bruker en radarføler og kameraføler
til å registrere kjøretøy og fotgjengere*1 foran bilen. Når syste-
met beregner at sannsynligheten for en frontkollisjon med et
annet kjøretøy eller fotgjenger er høy, ber en varsling føreren om
å foreta unnamanøver, og den potensielle bremsekraften øker
for å hjelpe føreren med å unngå kollisjon. Hvis systemet mener
at sannsynligheten for en frontkollisjon med et kjøretøy eller fot-
gjenger er ekstremt høy, aktiveres bremsene automatisk*2 for å
bidra til å unngå kollisjon eller redusere sammenstøtet for pas-
sasjerene i bilen og bilen i kollisjonen.
Pre-Crash Safety-systemet kan deaktiveres/aktiveres og varseltiden
kan endres. (→S. 216)

*1: Avhengig av hvilken region bilen ble solgt i, er kanskje ikke funksjonen for
registrering av fotgjengere tilgjengelig. Kontakt en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans hvis du
ønsker nærmere opplysninger.

*2: Avhengig av hvilken region bilen ble solgt i, er kanskje ikke pre-crash-
bremsefunksjonen (automatisk bremsefunksjon) tilgjengelig. Kontakt en
autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans hvis du ønsker nærmere opplysninger.
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◆ Bremseassistanse i Pre-Crash Safety-systemet

Når systemet registrerer at sannsynligheten for frontkollisjon er
høy, sørger systemet for større bremsekraft i forhold til hvor hardt
bremsepedalen trykkes inn.

◆ Pre-crash-bremsing*3

Når systemet mener at sannsynligheten for en frontkollisjon er høy,
varsler systemet føreren. Hvis systemet registrerer at sannsynlig-
heten for en kollisjon er ekstremt høy, aktiveres bremsene automa-
tisk for å bidra til å unngå kollisjon eller redusere
kollisjonshastigheten.

*3: Avhengig av hvilken region bilen ble solgt i, er kanskje ikke funksjonen for
pre-crash-bremsing tilgjengelig.

ADVARSEL

■Begrensninger for Pre-Crash Safety-systemet
●Føreren har det hele og fulle ansvaret for trygg kjøring. Kjør alltid sikkert

og hold øye med omgivelsene. 
Ikke bruk Pre-Crash Safety-systemet i stedet for normal bremsing under
noen omstendigheter. Systemet vil ikke forhindre kollisjoner eller redusere
skader i alle situasjoner. Ikke stol for mye på dette systemet. Det kan føre
til en ulykke og forårsake alvorlige personskader.

●Selv om dette systemet er laget for å bidra til å unngå og redusere sam-
menstøtet ved en kollisjon, kan effektiviteten til systemet endre seg under
ulike forhold, og systemet kan derfor ikke alltid oppnå samme ytelsesnivå. 
Les nøye gjennom forutsetningene som følger. Ikke stol for mye på dette
systemet og kjør forsiktig til enhver tid.
• Forhold der systemet kan aktiveres selv om det ikke er noen sannsyn-

lighet for kollisjon: →S. 221
• Forhold der systemet kanskje ikke fungerer som det skal: →S. 223

● Ikke forsøk å teste bruken av Pre-Crash Safety-systemet selv. Systemet
fungerer kanskje ikke skikkelig, og kan føre til en ulykke.
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ADVARSEL

■Pre-crash-bremsing*3

●Funksjonen pre-crash-bremsing fungerer ikke hvis visse handlinger utfø-
res av føreren. Hvis gasspedalen trykkes hardt inn eller rattet dreies, kan
systemet mene at føreren utfører unnamanøver og kan hindre at funksjo-
nen pre-crash-bremsing fungerer.

● I noen situasjoner, mens funksjonen pre-crash-bremsing er i drift, kan
funksjonen kanselleres hvis gasspedalen trykkes hardt inn eller rattet
dreies og systemet mener at føreren utfører en unnamanøver.

●Det brukes stor bremsekraft mens funksjonen pre-crash-bremsing er i
drift. I tillegg bør føreren trykke inn bremsepedalen siden bilen kan rulle
etter at den er stoppet med pre-crash-bremsing.

●Hvis bremsepedalen er trykket inn, kan systemet avgjøre om føreren utfø-
rer nødvendig unnamanøver og kanskje utsette driftstiden til pre-crash-
bremsefunksjonen.

*3: Avhengig av hvilken region bilen ble solgt i, er kanskje ikke funksjonen for
pre-crash-bremsing tilgjengelig.



2154-5. Bruke kjørestøttesystemene

4

K
jøring

ADVARSEL

■Når du bør deaktivere Pre-Crash Safety-systemet
I følgende situasjoner bør du deaktivere systemet siden det kanskje ikke
fungerer skikkelig, og dermed kan føre til en ulykke og alvorlige personska-
der.
●Når bilen blir tauet
●Når bilen tauer en annen bil
●Ved transport av bilen via lastebil, båt, tog eller lignende transportmidler
●Når bilen heves på en heis med tenningsbryteren på og dekkene kan

rotere fritt
●Ved inspeksjoner av bilen ved hjelp av en trommeltester, f.eks. under-

stellsdynamometer eller speedometertester, eller ved bruk av en innret-
ning for avbalansering av hjulene

●Når det påføres kraftige støt på støtfangeren foran eller frontgrillen på
grunn av en ulykke eller av andre grunner.

●Hvis bilen ikke kan kjøres på en stabil måte, for eksempel når bilen har
vært involvert i en ulykke eller har feil.

●Når bilen kjøres på en sporty måte eller i terreng
●Når dekkene ikke har riktig dekktrykk
●Når dekkene er veldig slitt
●Når dekk i en annen størrelse enn det som er spesifisert, er montert
●Når det er satt på kjettinger
●Når et kompakt reservehjul eller et nødreparasjonssett for punkterte dekk

brukes
●Hvis opphenget er endret
●Hvis fronten av bilen heves eller senkes, for eksempel når den er lastet

med tung bagasje
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■ Aktivere/deaktivere Pre-Crash Safety-systemet

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg  i
multiinformasjonsdisplayet.

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg , og

trykk deretter på .

Velg  og trykk deretter på .
Hver gang  trykkes, aktiveres/deaktiveres systemet.
Systemet aktiveres automatisk hver gang tenningsbryteren settes i ON-
modus.

PCS-varsellampen tennes og
en melding vises i multiinforma-
sjonsdisplayet hvis systemet
deaktiveres.

Endre innstillingene for Pre-Crash Safety-systemet

1

2

3
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■ Endre varseltiden til Pre-Crash Safety-systemet

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg  i
multiinformasjonsdisplayet.

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg , og

trykk deretter på .

Velg ”Følsomhet” og trykk deretter på .
Hver gang  trykkes, endres driftstiden til Pre-Crash Safety-systemet.
Driftstidsinnstillingen beholdes når tenningsbryteren slås av.

Langt
Varslingen starter tidligere
enn ved standardinnstillin-
gen.
Middels
Dette er standardinnstillin-
gen.
Nært
Varslingen starter senere enn
ved standardinnstilling.

1

2

3

1

2

3
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■Funksjonsbetingelser
Tilgjengeligheten til funksjonen for registrering av fotgjengere og pre-crash-
bremsing er avhengig av hvilken region bilen ble solgt i.

Les følgende for mer informasjon:
Region A 
(Funksjonen for registrering av fotgjengere og pre-crash-bremsing er til-
gjengelig)

Pre-Crash Safety-systemet aktiveres og registrerer at sannsynligheten for en
frontkollisjon med et kjøretøy eller en fotgjenger er høy.
Hver funksjon kan aktiveres ved følgende hastigheter:
●Pre-Crash-varsel:

• Bilens hastighet er over ca. 10 km/t. (Bilens hastighet bør være mellom
10 og 80 km/t for å registrere en fotgjenger.)

• Den relative hastigheten mellom din bil og bilen foran eller fotgjengeren
er større enn ca. 10 km/t.

●Bremsesassistanse i Pre-Crash Safety-systemet:
• Bilens hastighet er over ca. 30 km/t. (Bilens hastighet bør være mellom

30 og 80 km/t for å registrere en fotgjenger.)
• Den relative hastigheten mellom din bil og bilen foran eller fotgjengeren

er større enn ca. 30 km/t.
●Pre-Crash-bremsing:

• Bilens hastighet er over ca. 10 km/t. (Bilens hastighet bør være mellom
10 og 80 km/t for å registrere en fotgjenger.)

• Den relative hastigheten mellom din bil og bilen foran eller fotgjengeren
er større enn ca. 10 km/t.

Regioner Funksjonstilgjengelighet

Region A Funksjonen for registrering av fotgjengere og pre-
crash-bremsing er tilgjengelig

Region B Funksjonen for registrering av fotgjengere er ikke til-
gjengelig og pre-crash-bremsing er tilgjengelig

Region C Funksjonen for registrering av fotgjengere og pre-
crash-bremsing er ikke tilgjengelig
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Det kan hende at systemet ikke starter i følgende situasjoner:
●Hvis en batteripol er koblet fra og koblet til igjen og bilen ikke har blitt kjørt

på en viss tidsperiode
●Hvis giret står i R-stilling
●Hvis VSC er deaktivert (kun pre-crash-varselfunksjonen fungerer)
●Hvis PCS-varsellampen blinker eller lyser

Region B 
(Funksjonen for registrering av fotgjengere er ikke tilgjengelig og pre-crash-
bremsing er tilgjengelig)

Pre-Crash Safety-systemet er aktivert og det registrerer at sannsynligheten
for en frontkollisjon med et kjøretøy er høy.
Hver funksjon kan aktiveres ved følgende hastigheter:
●Pre-Crash-varsel:

• Bilens hastighet er over ca. 15 km/t.
• Den relative hastigheten mellom din bil og bilen foran eller fotgjengeren

er større enn ca. 10 km/t.
●Bremsesassistanse i Pre-Crash Safety-systemet:

• Bilens hastighet er over ca. 30 km/t.
• Den relative hastigheten mellom din bil og bilen foran eller fotgjengeren

er større enn ca. 30 km/t.
●Pre-Crash-bremsing:

• Bilens hastighet er over ca. 15 km/t.
• Den relative hastigheten mellom din bil og bilen foran eller fotgjengeren

er større enn ca. 10 km/t.
Det kan hende at systemet ikke starter i følgende situasjoner:
●Hvis en batteripol er koblet fra og koblet til igjen og bilen ikke har blitt kjørt

på en viss tidsperiode
●Hvis giret står i R-stilling
●Hvis VSC er deaktivert (kun pre-crash-varselfunksjonen fungerer)
●Hvis PCS-varsellampen blinker eller lyser
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Region C 
(Funksjonen for registrering av fotgjengere og pre-crash-bremsing er ikke
tilgjengelig)

Pre-Crash Safety-systemet er aktivert og det registrerer at sannsynligheten
for en frontkollisjon med et kjøretøy er høy.
Hver funksjon kan aktiveres ved følgende hastigheter:
●Pre-Crash-varsel:

• Bilens hastighet er over ca. 15 km/t.
• Den relative hastigheten mellom din bil og bilen foran eller fotgjengeren

er større enn ca. 10 km/t.
●Bremsesassistanse i Pre-Crash Safety-systemet:

• Bilens hastighet er over ca. 30 km/t.
• Den relative hastigheten mellom din bil og bilen foran eller fotgjengeren

er større enn ca. 30 km/t.
Det kan hende at systemet ikke starter i følgende situasjoner:
●Hvis en batteripol er koblet fra og koblet til igjen og bilen ikke har blitt kjørt

på en viss tidsperiode
●Hvis giret står i R-stilling
●Hvis VSC er deaktivert (kun pre-crash-varselfunksjonen fungerer)
●Hvis PCS-varsellampen blinker eller lyser

■Funksjon for registrering av fotgjengere*4

*4: Avhengig av hvilken region bilen ble solgt i, er kanskje ikke funksjonen for
registrering av fotgjengere tilgjengelig.

Pre-Crash Safety-systemet registrerer fot-
gjengere basert på størrelsen, profilen og
bevegelsen til et registrert objekt. Men en
fotgjenger registreres kanskje ikke avhen-
gig av lysforhold rundt og bevegelse,
holdning og vinkel på registrert objekt,
som kan forhindre at systemet fungerer
som det skal. (→S. 221)
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■Kansellere pre-crash-bremsing*3

●Hvis noen av følgende situasjoner oppstår mens funksjonen pre-crash-
bremsing er i drift, kanselleres den:
• Gasspedalen er trykket hardt inn.
• Rattet dreies skarpt eller brått.

●Hvis bilen stanses av driften av funksjonen pre-crash-bremsing, kanselleres
driften av funksjonen pre-crash-bremsing etter at bilen har vært stanset i
ca. 2 sekunder.

*3: Avhengig av hvilken region bilen ble solgt i, er kanskje ikke funksjonen for
pre-crash-bremsing tilgjengelig.

■Forhold der systemet kan aktiveres selv om det ikke er noen sannsynlig-
het for kollisjon
● I noen situasjoner kan systemet registrere at det er mulighet for en frontkol-

lisjon og starte.
• Når du passerer et kjøretøy eller en fotgjenger*4

• Når du skifter kjørefelt mens du kjører forbi en bil
• Når du kjører forbi en bil som skifter kjørefelt
• Når du kjører forbi en bil som svinger

til venstre/høyre

• Når du passerer en bil i et møtende
kjørefelt som har stoppet for å svinge
til venstre/høyre

• Når du kjører på en vei der den rela-
tive plasseringen til bilen foran i et til-
grensende kjørefelt kan endre seg,
for eksempel på en svingete vei
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• Når bilen foran plutselig bremser
• Hvis fronten til bilen heves eller senkes, for eksempel om veioverflaten er

ujevn
• Når du møter objekter ved siden av veien, for eksempel autovern, stolper,

trær eller vegger

• Når du kjører på en smal vei omgitt av en struktur, for eksempel en tunnel
eller på en jernbro

• Når det er en metallgjenstand (kumlokk, stålplate e.l), trinn eller noe som
stikker frem på veien eller i veikanten

• Når det er et kjøretøy, en fotgjenger*4

eller hinder i veikanten ved inngangen
til en sving

• Når en kryssende fotgjenger går vel-
dig nærme bilen*4

• Når du kjører gjennom et sted med
lave konstruksjoner over veien (lave
tak, trafikkskilt e.l.).

• Når du kjører under et objekt (skilt
e.l.) på toppen av en bakke
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• Når du raskt nærmer deg en bomstasjon, bom ved parkeringsplass eller
andre barrierer som åpnes og lukkes

• Ved bruk av bilvaskautomat

• Dersom vann, snø, støv e.l. treffer bilen ovenfra
• Når du kjører gjennom damp eller røyk
• Når det er mønstre eller maling på veien eller en vegg som kan forveks-

les med et kjøretøy eller en fotgjenger*4

• Når du kjører i nærheten av en gjenstand som reflekterer radiobølger, for
eksempel en stor lastebil eller autovern

• Når du kjører i nærheten av et TV-tårn, kringkastingsstasjon, kraftstasjo-
ner eller andre steder der det kan være sterke radiobølger eller elektrisk
støy

*4: Avhengig av hvilken region bilen ble solgt i, er kanskje ikke funksjonen for
registrering av fotgjengere tilgjengelig.

■Situasjoner der systemet kanskje ikke fungerer som det skal
● I noen situasjoner registreres kanskje ikke et kjøretøy av radarføleren og

kameraføleren, og hindrer at systemet fungerer skikkelig:
• Hvis en møtende bil nærmer seg
• Hvis kjøretøyet foran er en motorsykkel eller sykkel
• Når du kjører mot siden av et kjøretøy
• Hvis kjøretøyet foran har en liten ende, slik som en lastebil uten last

• Hvis kjøretøyet foran har last som stikker ut forbi støtfangeren bak

• Når du kjører gjennom eller under
objekter som kan komme i kontakt
med bilen, f.eks. tykt gress, trekvister
eller bannere

• Hvis kjøretøyet foran har en lav ende,
slik som en lav lastebil
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• Hvis et kjøretøy foran har ujevn form, for eksempel en traktor eller side-
vogn

• Hvis solen eller annet lys skinner direkte på bilen foran
• Hvis et kjøretøy kjører inn foran deg eller dukker opp ved siden av en bil
• Hvis bilen foran gjør en brå manøver (som plutselig svinging, akselera-

sjon eller bremsing)
• Når du plutselig kjører inn bak kjøretøyet foran

• Ved kjøring i dårlig vær, f.eks. kraftig regn, tåke, snøvær eller sandstorm
• Dersom vann, snø, støv e.l. treffer bilen ovenfra
• Når du kjører gjennom damp eller røyk
• Når du kjører på et sted der lysforholdene plutselig endrer seg, for

eksempel inn eller ut av en tunnel
• Når et sterkt lys, som solen eller frontlysene til møtende trafikk, skinner

direkte inn i kameraføleren
• Når lyset i omgivelsene er svake, for eksempel ved daggry, om kvelden

eller i en tunnel
• Etter at hybridsystemet startes når bilen ikke har kjørt på en stund
• Når du svinger til venstre/høyre og i noen sekunder etter en sving til ven-

stre/høyre
• Når du kjører i en sving og noen sekunder etter kjøring i sving
• Hvis bilen får skrens
• Hvis fronten til bilen heves eller senkes, for eksempel om veioverflaten er

ujevn
• Hvis dekkene er feiljustert
• Hvis et viskerblad blokkerer kameraføleren
• Bilen vingler.
• Bilen kjører i ekstremt høy hastighet.
• Ved kjøring i bakker

• Hvis et kjøretøy foran har ekstremt
høy bakkeklaring

• Når et kjøretøy foran ikke er direkte
foran bilen din
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● I følgende situasjoner opprettholdes ikke tilstrekkelig bremsekraft og hindrer
at systemet fungerer skikkelig:
• Hvis bremsefunksjonene ikke fungerer fullstendig, for eksempel når

bremsedelene er svært kalde, svært varme eller våte
• Hvis bilen ikke vedlikeholdes skikkelig (bremser eller dekk er svært slitt,

feil dekktrykk osv.)
• Når bilen kjøres på grusvei eller andre glatte overflater

●Noen fotgjengere, for eksempel følgende, registreres kanskje ikke av radar-
føleren og kameraføleren, og hindrer at systemet fungerer skikkelig*4:
• Fotgjengere som er lavere enn omtrent 1 m eller høyere enn omtrent 2 m
• Fotgjengere som bruker store klær (regnfrakker, lange skjørt e.l.), som

gjør silhuetten utydelig
• Fotgjengere som bærer stor bagasje, holder en paraply e.l. som skjuler

deler av kroppen deres
• Fotgjengere som bøyer seg fremover eller sitter på huk
• Fotgjengere som triller barnevogn, rullestol, sykkel eller annet kjøretøy
• Grupper med fotgjengere som går tett
• Fotgjengere som har på seg hvite eller veldig lyse klær
• Fotgjengere i mørket, for eksempel om kvelden eller i en tunnel
• Fotgjengere som har på seg klær som går i ett med fargene eller lyset i

omgivelsene
• Fotgjengere i nærheten av vegger, gjerder, autovern eller store objekter
• Fotgjengere som står på metall (kumlokk, stålplater o.l.) i veien
• Fotgjengere som går hurtig
• Fotgjengere som brått endrer hastighet
• Fotgjengere som løper ut fra bak et kjøretøy eller stor gjenstand
• Fotgjengere som er svært nær siden av bilen (utenfor sidespeilet osv.)

*4: Avhengig av hvilken region bilen ble solgt i, er kanskje ikke funksjonen for
registrering av fotgjengere tilgjengelig.
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■Hvis varsellampen for PCS blinker og en varselmelding vises i multiin-
formasjonsdisplayet
Pre-Crash Safety-systemet kan være midlertidig utilgjengelig eller det kan
være en feil i systemet.
● I følgende situasjoner slukker varsellampen, meldingen forsvinner og syste-

met fungerer igjen når normale driftsbetingelser igjen er til stede:
• Når radarføleren eller kameraføleren eller området rundt en av følerne er

varmt, for eksempel i solen
• Når radarføleren eller kameraføleren eller området rundt en av følerne er

kaldt, for eksempel i svært kaldt vær
• Når radarføleren eller frontgrillemblemet er skittent eller dekket med snø

e.l.
• Hvis kameraføleren dekkes til, for eksempel når panseret er åpent eller et

klistremerke festes på frontruten i nærheten av kameraføleren
●Hvis PCS-varsellampen fortsetter å blinke eller varselmeldingen ikke for-

svinner, kan det være en feil i systemet. Få bilen kontrollert umiddelbart av
en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans.

■Hvis stabilitetskontrollsystemet er deaktivert
●Hvis stabilitetskontrollsystemet (→S. 276) er deaktivert, deaktiveres også

pre-crash-bremseassistanse og pre-crash-bremsing.
●PCS-varsellampen tennes og ”VSC Turned Off Pre-Crash Brake System

Unavailable” (VSC slått av. Pre-crash-bremsesystemet er utilgjengelig)
vises i multiinformasjonsdisplayet.
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LDA (Lane Departure Alert med 
styrekontroll)∗

Ved kjøring på motorveier med hvite (gule) linjer varsler denne funk-
sjonen føreren når bilen er på vei ut av kjørefeltet, og gir assistanse
ved å betjene rattet for å holde bilen i kjørefeltet.

LDA-systemet gjenkjenner synlige
hvite (gule) linjer med kameraføle-
ren på den øvre delen av frontru-
ten.

◆ LDA-funksjon (lane departure alert)

Når systemet registrerer at
bilen kanskje kjører ut av kjøre-
feltet, vises et varsel i multiin-
formasjonsdisplayet og en
varsellyd høres for å varsle
føreren.

Når varsellyden høres, må du
kontrollere veisituasjonen og
forsiktig betjene rattet for å styre
bilen tilbake til midten av de
hvite (gule) linjene.

∗: Utstyrsavhengig

Sammendrag av funksjoner

Funksjoner inkludert i LDA-systemet
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◆ Styrekontrollfunksjon

Når systemet registrerer at
bilen kanskje kjører ut av kjøre-
feltet, gir systemet nødvendig
assistanse ved å betjene rattet
forsiktig i en kort periode for å
holde bilen i kjørefeltet.

Hvis systemet registrerer at rat-
tet ikke er betjent i en fastsatt
periode eller at det ikke holdes
et godt grep i rattet, vises et var-
sel i multiinformasjonsdisplayet
og en varsellyd høres.

◆ Svingvarsel

Når bilen svinger eller det virker
som den kjører ut av kjørefeltet
flere ganger, høres en varsellyd
og en melding vises i multiinfor-
masjonsdisplayet for å varsle
føreren.
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ADVARSEL

■Før du bruker LDA-systemet
Stol ikke kun på LDA-systemet. LDA er ikke et system som automatisk kjø-
rer bilen eller reduserer mengden oppmerksomhet som kreves for området
foran bilen. Føreren har alltid fullstendig ansvar for å kjøre trygt ved å alltid
holde full oppmerksomhet på omgivelsene og betjene rattet for å styre bilen
i riktig retning. Sørg også for å ta pauser dersom du er sliten, for eksempel
hvis du har kjørt i lang tid.
Hvis du ikke betjener bilen på egnet måte og er oppmerksom, kan det føre
til en ulykke og alvorlige personskader.

■For å unngå at LDA aktiveres ved en feil
Bruk LDA-bryteren til å slå av systemet når LDA-systemet ikke er i bruk.

■Situasjoner som ikke er egnet for bruk av LDA
Ikke bruk LDA-systemet i situasjonene nedenfor.
Systemet fungerer kanskje ikke skikkelig og det kan føre til en ulykke og
alvorlige personskader.
●Reservehjul, kjettinger osv. er satt på.
●Når dekkene er veldig slitte, eller dekktrykket er for lavt.
●Det brukes dekk med ulik struktur, produsent, merke eller mønster.
●Gjenstander eller mønstre som kan forveksles med hvite (gule) linjer

befinner seg på siden av veien (autovern, fortau, refleksstolper osv.).
●Bilen kjøres på snødekte veier.
●Det er vanskelig å se de hvite (gule) linjene på grunn av regn, snø, tåke,

støv osv.
●Det er hvite (gule) linjemerker osv. i veien på grunn av veiarbeid.
●Bilen kjøres i et midlertidig eller begrenset kjørefelt grunnet veiarbeid.
●Bilen kjøres på et underlag som er glatt på grunn av regn, snø, kulde osv.
●Bilen kjøres i kjørefelt andre steder enn på motorveier.
●Bilen kjøres i et veiarbeidsområde.
●Bilen tauer en tilhenger eller en annen bil.
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Trykk på LDA-bryteren for å slå på
LDA-systemet.

LDA-indikatoren lyser og en mel-
ding vises i multiinformasjonsdis-
playet.
Trykk på LDA-bryteren igjen for å
slå av LDA-systemet.
Når LDA-systemet slås på eller av,
fortsetter driften av LDA-systemet i
samme status neste gang hybrids-
ystemet startes.

ADVARSEL

■Hindre feil med og utilsiktet betjening av LDA-systemet
● Ikke endre frontlyktene eller fest klistremerker e.l. til lyktenes overflate.
● Ikke endre hjulopphenget osv. Hvis hjulopphenget e.l. må skiftes, kontak-

ter du en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans.

●Du må ikke montere eller plassere noe på panseret eller grillen. Monter
heller ikke utstyr foran på bilen (kufanger o.l.).

●Hvis frontruten må repareres, må du kontakte en autorisert Toyota-for-
handler, eller annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

Slå på LDA-systemet
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LDA-indikator
Indikatorlysene informerer føre-
ren om statusen til systemet.
Lyser hvitt: 
LDA-systemet er aktivert.
Lyser grønt: 
Styreassistansen til styrekontroll-
funksjonen er aktivert.
Blinker oransje: 
LDA-funksjonen er aktivert.

Betjeningsdisplay for betjening av styreassistanse
Indikerer at styreassistansen til styrekontrollfunksjonen er aktivert.
Visning av LDA-funksjon med styrekontroll
Vises når multiinformasjonsdisplayet skifter til informasjonsskjerm-
bildet for hjelpesystemer.

Indikatorer i multiinformasjonsdisplayet
1

2

3

Innsiden av de viste hvite lin-
jene er hvit

Innsiden av de viste hvite lin-
jene er svart

Indikerer at systemet gjenkjenner
hvite (gule) linjer. Når bilen kjører
ut av kjørefeltet, blinker den hvite
linjen på denne siden oransje.

Indikerer at systemet ikke kan
kjenne igjen hvite (gule) linjer
eller er midlertidig kansellert.
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■Driftsbetingelser for hver funksjon
●LDA-funksjon (lane departure alert)

Denne funksjonen aktiveres når alle følgende betingelser er oppfylt.
• LDA er slått på.
• Bilens hastighet er over ca. 50 km/t.
• Systemet gjenkjenner hvite (gule) linjer.
• Bredden på kjørefeltet er ca. 3 m eller mer.
• Blinklyshendelen betjenes ikke.
• Bilen kjører på en rett vei eller rundt en myk sving med en radius på over

ca. 150 m.
• Det er ikke registrert noen feil i systemet. (→S. 234)

●Styrekontrollfunksjon
Denne funksjonen aktiveres når alle følgende forhold oppfylles i tillegg til
driftsbetingelsene til LDA-systemet.

• Innstillingen for ”Styreassistanse” i  i multiinformasjonsdisplayet
står på ”På”. (→S. 96)

• Bilen akselererer eller bremser ikke med en fast mengde eller mer.
• Rattet dreies ikke med et styrekraftnivå som er egnet for å skifte kjørefelt.
• ABS, VSC, TRC og PCS er ikke aktivert.
• TRC eller VSC er ikke slått av.
• Varslingen for at hendene ikke er på rattet vises ikke. (→S. 233)

●Svingvarsel
Denne funksjonen aktiveres når alle følgende betingelser er oppfylt.

• Innstillingen for ”Svingvarsel” i  i multiinformasjonsdisplayet står på
”På”. (→S. 96)

• Bilens hastighet er over ca. 50 km/t.
• Bredden på kjørefeltet er ca. 3 m eller mer.
• Det er ikke registrert noen feil i systemet. (→S. 234)

■Midlertidig kansellering av funksjoner
Når driftsbetingelsene ikke oppfylles lenger, kan en funksjon kanselleres mid-
lertidig. Men når driftsbetingelsene oppfylles igjen, starter funksjonen igjen
automatisk. (→S. 232)

■Styrekontrollfunksjon
Avhengig av bilens hastighet, filskiftesituasjon, veiforhold osv., gjenkjennes
kanskje ikke betjeningen av funksjonene eller funksjonene fungerer kanskje
ikke.

■LDA-funksjon (lane departure alert)
Varsellyden kan være vanskelig å høre på grunn av støy fra utsiden, avspil-
ling av lyd e.l.
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■Varsel for at hendene ikke er på rattet
Når systemet registrerer at føreren ikke har hendene på rattet mens styrekon-
trollfunksjonen er aktivert, vises en varselmelding i multiinformasjonsdis-
playet. 
Hvis føreren fortsatt ikke holder hendene på rattet, høres en varsellyd, en
varselmelding vises og funksjonen kanselleres midlertidig. Denne varslingen
aktiveres på samme måte når bilen kjøres med et for lett grep på rattet. Men
det er ikke sikkert at funksjonen kanselleres, avhengig av veiforhold osv.

■Det er hvite (gule) linjer på bare den ene siden av veien
LDA-systemet fungerer ikke på den siden der den hvite (gule) linjen ikke
kunne gjenkjennes.

■Situasjoner der funksjonene kanskje ikke vil fungere skikkelig
I følgende situasjoner registrerer kanskje ikke kameraføleren hvite (gule) lin-
jer og ulike funksjoner fungerer kanskje ikke skikkelig.
●Det er skygger på veien som går parallelt med, eller dekker, de hvite (gule)

linjene.
●Bilen kjører i et område uten hvite (gule) linjer, for eksempel foran en

bomstasjon eller kontrollstasjon, eller i et kryss e.l.
●De hvite (gule) linjene er sprukket, det er ”hevet fortau” eller steiner.
●Det er vanskelig å se de hvite (gule) linjene eller de vises ikke på grunn av

sand e.l.
●Bilen kjører på en veioverflate som er våt på grunn av regn, vanndammer

e.l.
●Trafikklinjene er gule (som kan være vanskeligere å gjenkjenne enn hvite

linjer).
●De hvite (gule) linjene krysser over et fortau e.l.
●Bilen kjører på en lys overflate, for eksempel betong.
●Bilen kjører på en veioverflate som er lys på grunn av reflektert lys e.l.
●Bilen kjører i et område der lyset endres plutselig, for eksempel ved kjøring

inn og ut av tunneler osv.
●Lys fra frontlyktene til en møtende bil, solen osv. lyser rett inn i kameraet.
●Bilen kjører der veien deler seg, slås sammen osv.
●Bilen kjører i en helling.
●Bilen kjører på en vei som heller mot venstre eller høyre, eller på en svin-

gete vei.
●Bilen kjører på en grusvei eller ujevn vei.
●Bilen kjører rundt en skarp sving.
●Kjørefeltet er veldig smalt eller bredt.
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●Bilen er veldig skjev fordi den er lastet med tung bagasje eller har feil dekk-
trykk.

●Avstanden til bilen foran er veldig kort.
●Bilen beveger seg mye opp og ned på grunn av veiforhold under kjøring

(dårlige veier eller veiskjøter).
●Frontlyktlinsene er skitne og utstråler svakt lys om kvelden, eller stråleaksen

er skjev.
●Bilen kjører i sterk sidevind.
●Bilen har akkurat skiftet fil eller kjørt gjennom et kryss.
●Vinterdekk osv. er satt på.

■Varselmeldinger
Varselmeldinger brukes for å indikere at det har oppstått en feil i systemet,
eller for å minne deg om å være forsiktig mens du kjører. (→S. 408)

■Tilpasning
Følgende innstillinger kan endres.

Se S. 485 for hvordan innstillinger endres.

Funksjon Innstillingsdetaljer

LDA-funksjon 
(lane departure alert) Juster varselfølsomheten

Styrekontrollfunksjon Slå styreassistanse på og av

Svingvarsel
Slå funksjon på og av

Juster varselfølsomheten
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RSA (Road Sign Assist – veiskiltassistent)∗

RSA gjenkjenner spesifikke vei-
skilt ved hjelp av kameraføleren
og gir informasjon til føreren via
multiinformasjonsdisplayet.

Hvis systemet bedømmer at bilen kjører over fartsgrensen, utfører for-
budte handlinger osv. i forhold til de gjenkjente veiskiltene, varsler det
føreren med en varselmelding og varsellyd*.
*: Denne innstillingen må tilpasses.

∗: Utstyrsavhengig

Sammendrag av funksjoner

Kameraføler

ADVARSEL

■Før du bruker RSA
Stol ikke kun på RSA-systemet. RSA er et system som støtter føreren ved å
gi informasjon, men erstatter ikke førerens egen sikt og oppmerksomhet.
Kjør forsiktig ved å alltid følge trafikkreglene nøye.
Upassende eller uforsvarlig kjøring kan føre til ulykker.
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Når kameraføleren gjenkjenner et skilt, vises det i multiinformasjons-
displayet når bilen passerer skiltet.
● Når informasjonen for føreras-

sisteringssystemet blir valgt,
kan maksimalt tre skilt vises.
(→S. 94)

● Når annen informasjon enn for
førerassisteringssystemet blir
valgt, kan et fartsgrenseskilt
eller et opphevingsskilt vises.
(→S. 94)

Forbikjøring forbudt-skilt og
fartsgrenseskilt med tilleggsin-
formasjon vises ikke. Men hvis
andre skilt enn fartsgrenseskilt
gjenkjennes, vises disse under
gjeldende fartsgrenseskilt.

Visning i multiinformasjonsdisplayet
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Følgende typer veiskilt, inkludert elektroniske skilt og blinkende skilt,
gjenkjennes.

*: Hvis blinklyset ikke brukes ved skifte av kjørefelt, vises ikke merket.

Typer gjenkjente veiskilt

Type Multiinformasjonsdisplay

Fartsgrense starter/oppheves

Fartsgrense med 
tilleggsinformasjon 

(Vises samtidig 
med fartsgrensen)

(Visnings-
eksempel)

Våt

Regn

Is

På/av rampe*

Tilleggsinformasjon 
finnes 

(innhold ikke 
gjenkjent)

Forbikjøring forbudt starter/oppheves

Alle opphevet 
(Alle forbud er opphevet. Går tilbake til 

standard veibestemmelser.)
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I følgende situasjoner varsler RSA-systemet føreren med et varseldis-
play.
● Når bilens hastighet overstiger terskelen for hastighetsvarsel som

gjelder for fartsgrensen på skiltet som vises i multiinformasjonsdis-
playet, blir fargen på skiltet speilvendt.

● Hvis systemet registrerer at du kjører forbi når et forbikjøring for-
budt-skilt vises i multiinformasjonsdisplayet, blinker skiltet.

■Automatisk avslåing av RSA-skiltvisning
Ett eller flere skilt slås automatisk av i følgende situasjoner.
●Et nytt skilt gjenkjennes ikke på en viss avstand.
●Veien endrer seg med en venstre- eller høyresving e.l.

■Situasjoner der funksjonen kanskje ikke fungerer eller registrerer riktig
I følgende situasjoner fungerer ikke RSA normalt og gjenkjenner kanskje ikke
skilt, viser feil skilt osv. Dette indikerer imidlertid ikke en feil.
●Kameraføleren sitter skjevt på grunn av kraftige støt mot føleren osv.
●Skitt, snø, klistremerker e.l. på frontruten i nærheten av kameraføleren.
● I dårlig vær, f.eks. kraftig regn, tåke, snøvær eller sandstormer
●Lys fra en møtende bil, solen osv. lyser rett inn i kameraføleren.
●Skiltet er skittent, falmet, skjevt eller bøyd, og hvis det er dårlig kontrast på

et elektrisk skilt.
●Hele eller deler av skiltet er skjult av blader, stolper e.l.
●Skiltet er bare synlig for kameraføleren i en kort periode.
●Kjøreomgivelsene (svinger, skifte av kjørefelt osv.) bedømmes feil.
●Selv om det er et skilt som ikke er egnet for gjeldende kjørefelt, finnes et

slikt skilt rett etter at en motorvei deler seg, eller i feltet ved siden av.
●Det er festet klistremerker bak på bilen foran.
●Et skilt som ligner et systemkompatibelt skilt, gjenkjennes.
●Bilen kjøres i et land med annen trafikkretning.
●Fartsgrenseskilt på sideveier kan registreres og vises (hvis det er innen rek-

kevidden til kameraføleren) mens bilen kjører på hovedveien.
●Fartsgrenseskilt på veiene rundt en rundkjøring kan registreres og vises

(hvis de er innen rekkevidden til kameraføleren) når bilen kjører i en rund-
kjøring.

●Hastighetsinformasjonen som vises på måleren og den som vises på navi-
gasjonssystemet (utstyrsavhengig), kan være forskjellige på grunn av at
navigasjonssystemet bruker kartdata.

Varseldisplay
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■Når du kjører bilen i et land med en annen enhet for hastighet
Siden RSA gjenkjenner skilt basert på den angitte enheten meter, er det nød-
vendig å endre denne enheten. Juster den angitte meterenheten til hastighet-
senheten på skiltene i gjeldende land. (→S. 96)

■Slå systemet på/av
Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg  i multiinforma-
sjonsdisplayet.

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg , og trykk deret-
ter på .

Velg ”Road Sign Assist” og trykk deretter på .
■Visning av fartsgrenseskilt

Hvis tenningsbryteren ble slått av mens et fartsgrenseskilt ble vist i multiinfor-
masjonsdisplayet, vises det samme skiltet igjen når tenningsbryteren settes i
ON-modus.

■Tilpasning
Innstillingen (f.eks. volum for varsellyder) kan endres.
(Funksjon som kan tilpasses: →S. 488)

1

2

3
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Dynamisk radarcruisekontroll∗

I modus for dynamisk radarcruisekontroll øker og reduserer bilen has-
tigheten automatisk for å tilpasse seg endringene i hastigheten til
bilen foran selv om gasspedalen ikke trykkes inn. I cruisekontrollmo-
dus kjører bilen i en fastsatt hastighet.
Bruk dynamisk radarcruisekontroll på motorveier.
● Modus for dynamisk radarcruisekontroll (→S. 243)
● Cruisekontrollmodus (→S. 248)

Indikatorer
Angitt hastighet
Display
Avstand til bilen foran
Cruisekontroll-bryter

∗: Utstyrsavhengig

Sammendrag av funksjoner

1

2

3

4

5
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ADVARSEL

■Før du bruker dynamisk radarcruisekontroll
Føreren er ansvarlig for å kjøre trygt. Ikke stol helt og holdent på systemet,
og kjør trygt ved å alltid være oppmerksom på omgivelsene.
Den dynamiske radarcruisekontrollen hjelper føreren ved å redusere kjøre-
byrden. Men hjelpesystemet har begrensninger.
Selv om systemet fungerer normalt, kan tilstanden til bilen foran registreres
annerledes av systemet enn det føreren oppfatter. Derfor må føreren alltid
være oppmerksom, vurdere faren i hver situasjon og kjøre trygt. Å stole på
dette systemet eller anta at systemet sikrer trygg kjøring kan føre til en
ulykke og alvorlige personskader.

■Advarsler forbundet med hjelpesystemer for kjøring
Ta hensyn til følgende forholdsregler, fordi det er begrensninger til assistan-
sen som systemet kan gi. 
Gjør du ikke det, kan det føre til en ulykke og forårsake alvorlige personska-
der.
●Hjelper føreren å måle avstand til bilen foran

Den dynamiske radarcruisekontrollen er kun beregnet til å hjelpe føreren å
fastslå avstanden mellom førerens egen bil og en bil som kjører foran. Det
er ikke en mekanisme som tillater skjødesløs eller uoppmerksom kjøring,
og det er ikke et system som kan hjelpe føreren i forhold med dårlig sikt.
Det er fremdeles nødvendig for føreren å følge nøye med på bilens omgi-
velser.

●Hjelper føreren å vurdere riktig avstand til bilen foran
Den dynamiske radarcruisekontrollen fastslår om avstanden mellom føre-
rens egen bil og en bil som kjører foran, er innenfor en gitt rekkevidde.
Den er ikke i stand til å utføre andre beregninger. Det er derfor helt nød-
vendig at føreren er årvåken og kan avgjøre om det er farer i enhver situa-
sjon.

●Hjelper føreren å kjøre bilen
Den dynamiske radarcruisekontrollen har begrenset evne til å forhindre
eller unngå en kollisjon med bilen som kjører foran. Hvis det oppstår en
farlig situasjon, må føreren derfor umiddelbart ta full kontroll over bilen og
iverksette tiltak for å sikre sikkerheten til alle som er innblandet.

■Slik unngår du utilsiktet aktivering av dynamisk radarcruisekontroll
Slå av den dynamiske radarcruisekontrollen med ”ON-OFF”-knappen når
den ikke er i bruk.
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ADVARSEL

■Situasjoner som ikke er egnet for bruk av dynamisk radarcruisekon-
troll
Ikke bruk den dynamiske radarcruisekontrollen i følgende situasjoner.
Det kan medføre feil hastighetsstyring, som igjen kan føre til en ulykke med
alvorlige personskader.
●Veier der det er fotgjengere, syklister o.l.
● I tett trafikk
●På veier med skarpe svinger
●På svingete veier
●På glatte veier, for eksempel veier dekket med regn, is eller snø
● I bratte nedoverbakker, eller hvor det er plutselige endringer mellom opp-

adgående og nedadgående skråninger
Bilens hastighet kan overstige den innstilte hastigheten når du kjører ned-
over en bratt bakke.

●Ved påkjørsler til motorveier
●Under så vanskelige værforhold at føleren hindres i å fungere korrekt

(tåke, snøvær, sandstorm, kraftig regn osv.)
●Når det er regn, snø, e.l. på overflaten til radarføleren eller kameraføleren
● I trafikkforhold som krever hyppig gjentatt akselerasjon og bremsing
●Ved kjøring med tilhenger eller ved nødtauing
●Når en avstandsvarsellyd høres ofte
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Denne modusen bruker en radarføler som registrerer kjøretøy inntil
ca. 120 m foran bilen, fastslår gjeldende distanse til bilen foran og
opprettholder en passende avstand til kjøretøyet foran.

Vær oppmerksom på at avstanden til kjøretøyet foran reduseres ved kjø-
ring i lange nedoverbakker.

Eksempel på kjøring med cruisekontroll
Når det ikke er noen bil foran
Bilen kjører i hastigheten føreren har angitt. Ønsket avstand til bilen foran
kan også stilles inn ved hjelp av knappen for dynamisk radarcruisekontroll.
Eksempel på redusering av hastigheten og hastighetsjustering
Når bilen foran kjører saktere enn angitt hastighet
Når føleren registrerer en bil foran deg, reduseres hastigheten automatisk
av systemet. Når det er nødvendig å redusere bilens hastighet ytterligere,
bremser systemet (bremselysene tennes). Systemet reagerer på endrin-
ger i hastigheten til bilen foran for å opprettholde avstanden føreren har
stilt inn. Avstandsvarsling varsler deg når systemet ikke kan redusere has-
tigheten tilstrekkelig til å hindre at du nærmer deg bilen foran.
Eksempel på akselerasjon 
Når det ikke lenger ligger noen biler foran som kjører saktere enn
den angitte hastigheten
Systemet øker hastigheten til den angitte hastigheten nås. Systemet fort-
setter deretter å kjøre i den angitte hastigheten.

Kjøre i modusen dynamisk radarcruisekontroll

1

2

3
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Trykk på ”ON-OFF”-knappen
for å aktivere cruisekontrollen.
Indikatorlampen for radarcruise-
kontroll tennes og en melding vises
i multiinformasjonsdisplayet.
Trykk på knappen én gang til for å
deaktivere cruisekontrollen.
Hvis ”ON-OFF”-knappen trykkes og
holdes inne i minst 1,5 sekunder,
slås systemet på i cruisekontrollmo-
dus. (→S. 248)
Akselerer eller brems med
gasspedalen til ønsket hastig-
het (over ca. 50 km/t) og trykk
hendelen ned for å angi hastig-
heten.
”SET”-indikatoren for cruisekon-
troll tennes.
Bilens hastighet når hendelen slip-
pes, blir den angitte hastigheten.

Angi bilens hastighet (dynamisk radarcruisekontroll)
1

2
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For å endre hastighet beveger du hendelen til ønsket angitt hastighet
vises.

Øker hastigheten
Reduserer hastigheten

Finjustering: Flytt hendelen en
anelse i ønsket retning.
Grovjustering: Flytt hendelen opp
eller ned for å endre hastigheten,
og slipp når ønsket hastighet er
nådd.
I modusen dynamisk radarcruisekontroll vil den angitte hastigheten
økes eller reduseres på følgende måte:

For Europa
Finjustering: Med 5 km/t*1 eller 5 mph*2 hver gang hendelen betjenes
Grovjustering: Øker eller reduserer hastigheten i trinn på 5 km/t*1 eller
5 mph*2 så lenge hendelen holdes

Unntatt Europa
Finjustering: Med 1 km/t*1 eller 1 mph*2 hver gang hendelen betjenes
Grovjustering: Øker eller reduserer hastigheten i trinn på 5 km/t*1 eller
5 mph*2 så lenge hendelen holdes

I cruisekontrollmodus (→S. 248) vil den angitte hastigheten økes eller
reduseres på følgende måte:

Finjustering: Med 1 km/t*1 eller 1 mph*2 hver gang hendelen betjenes
Grovjustering: Hastigheten vil endre seg så lenge hendelen holdes inne.

*1:  Når den angitte hastigheten vises i ”km/h”

*2:  Når den angitte hastigheten vises i ”MPH”

Justere den angitte hastigheten

1

2
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Når du trykker på knappen,
endres avstanden til bilen foran
på følgende måte:

Lang
Middels
Kort
Avstanden til forankjørende kjøre-
tøy settes automatisk til lang når
tenningsbryteren er i ON-modus.
Hvis det ligger en bil foran deg, vises også symbolet for bil foran.

Velg en avstand fra tabellen nedenfor. Vær oppmerksom på at avstan-
dene samsvarer med en kjørehastighet på 80 km/t. Avstanden økes
eller reduseres i henhold til bilens hastighet.

Trekk hendelen mot deg for å
kansellere cruisekontrollen.
Hastighetsinnstillingen kanselleres
også når du trykker inn bremsepe-
dalen.
Skyv hendelen opp for å fort-
sette med cruisekontroll og
gjenoppta angitt hastighet.

Cruisekontrollen fortsetter imidlertid ikke når bilens hastighet er omtrent
40 km/t eller mindre.

Endre avstand til bilen foran (modus for dynamisk radarcruise-
kontroll)

Symbol for 
bil foran

1

2

3

Innstillinger for dynamisk radarcruisekontroll (modus for dyna-
misk radarcruisekontroll)

Alternativer Avstand til forankjørende kjøretøy

Lang Ca. 50 m

Middels Ca. 40 m

Kort Ca. 30 m

Kansellere og fortsette med cruisekontrollen
1

2
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Når bilen er for nær bilen foran og
tilstrekkelig automatisk retarda-
sjon via cruisekontrollen ikke er
mulig, vil displayet blinke og var-
sellyden høres for å varsle føre-
ren. Et eksempel på dette vil være
hvis en annen fører legger seg inn
foran bilen din og kjøretøyet foran
deg. Trykk inn bremsepedalen for
å sørge for riktig avstand til bilen
foran.
■ Det er ikke sikkert varsler vises når

I følgende tilfeller er det ikke sikkert at varsler vises selv om avstan-
den er liten.
● Når hastigheten til kjøretøyet foran er den samme eller høyere

enn hastigheten til bilen din
● Når kjøretøyet foran kjører i svært lav hastighet
● Straks etter at cruisekontrollhastigheten er angitt
● Når du trykker inn gasspedalen

Avstandsvarsling (modus for dynamisk radarcruisekontroll)
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Når cruisekontrollmodus er valgt, vil bilen opprettholde en angitt has-
tighet uten å kontrollere avstanden til bilen foran. Velg denne modu-
sen kun når dynamisk radarcruisekontroll ikke fungerer ordentlig, på
grunn av en skitten radarføler e.l.

Trykk og hold inne ”ON-OFF”-
knappen i minst 1,5 sekunder
når cruisekontrollen er av.
Indikatoren for radarcruisekontrol-
len tennes umiddelbart når ”ON-
OFF”-knappen trykkes. Så skifter
den til indikatoren for cruisekon-
troll.
Skifte til modus for cruisekontroll er
bare mulig når hendelen betjenes
når cruisekontrollen er slått av.
Akselerer eller brems med
gasspedalen til ønsket hastig-
het (over ca. 50 km/t) og trykk
hendelen ned for å angi hastig-
heten.
”SET”-indikatoren for cruisekon-
troll tennes.
Bilens hastighet når hendelen slip-
pes, blir den angitte hastigheten.
Justere hastighetsinnstillingen: →S. 245
Kansellere og fortsette med hastighetsinnstillingen: →S. 246

Velge cruisekontrollmodus

1

2
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■Dynamisk radarcruisekontroll kan brukes når
●Giret står i D-stilling, eller 4 eller høyere enn S er valgt.
●Bilens hastighet er over ca. 50 km/t.

■Akselerering etter å ha angitt bilens hastighet
Bilen kan akselerere ved betjening av gasspedalen. Etter akselerering gjen-
opptas den angitte hastigheten. Ved bruk av dynamisk radarcruisekontroll er
det imidlertid mulig at den faktiske hastigheten ligger noe under det som er
valgt, for at avstanden til bilen foran skal opprettholdes.

■Automatisk kansellering av dynamisk radarcruisekontroll
Modus for dynamisk radarcruisekontroll kanselleres automatisk i følgende
situasjoner:
●Bilens hastighet reduseres til under ca. 40 km/t.
●VSC aktiveres.
●TRC aktiveres i en tidsperiode.
●Når VSC- eller TRC-systemet er slått av ved å trykke på VSC OFF-bryteren.
●Føleren fungerer ikke som den skal fordi den er tildekket av noe.
●Pre-Crash-bremsing er aktivert.
Hvis dynamisk radarcruisekontroll automatisk kanselleres av andre grunner,
kan det ha oppstått en feil i systemet. Kontakt en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Automatisk kansellering av cruisekontrollmodus
Cruisekontrollmodus kanselleres automatisk i følgende situasjoner:
●Faktisk kjørehastighet er mer enn ca. 16 km/t under angitt hastighet.
●Bilens hastighet reduseres til under ca. 40 km/t.
●VSC aktiveres.
●TRC aktiveres i en tidsperiode.
●Når VSC- eller TRC-systemet er slått av ved å trykke på VSC OFF-bryteren.
●Pre-Crash-bremsing er aktivert.
Hvis cruisekontrollmodus automatisk kanselleres av andre grunner, kan det
ha oppstått en feil i systemet. Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
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■Varselmeldinger og -lyder for dynamisk radarcruisekontroll
Varselmeldinger og -lyder brukes for å indikere at det har oppstått en feil i
systemet, eller for å minne deg om å være forsiktig mens du kjører. Hvis en
varselmelding vises i multiinformasjonsdisplayet, så les meldingen og følg
instruksjonene.

■Tilfeller der radarføleren ikke registrerer bilen foran på korrekt måte
I følgende tilfeller og avhengig av forholdene skal bremsepedalen brukes når
bremsingen til systemet ikke er tilstrekkelig eller bruk gasspedalen dersom
akselerasjon er nødvendig.
Siden føleren kanskje ikke kan registrere disse biltypene korrekt, aktiveres
ikke avstandsvarsel (→S. 247).
●Biler som brått legger seg foran deg
●Biler som kjører i lav hastighet
●Biler som ikke kjører i samme kjørefelt
●Biler med lav bakende (f.eks. en tilhenger uten last osv.)

●Motorsykler i filen foran deg
●Når vann eller snø kastes opp av andre biler og hindrer at føleren fungerer
●Når bilens front peker oppover (forårsa-

ket av tung vekt i bagasjerommet e.l.)

●Bilen foran har ekstremt høy bakkekla-
ring
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■Forhold der den dynamiske radarcruisekontrollen kanskje ikke fungerer
korrekt
I følgende forhold må du bruke bremsepedalen (eller gasspedalen, avhengig
av situasjonen) etter behov.
Siden føleren kanskje ikke kan registrere kjøretøyet foran på riktig måte, fun-
gerer systemet muligens ikke som det skal.

●Når bilen foran deg plutselig reduserer hastigheten

●Når veien svinger eller veibanen er
smal.

●Ved ustabil styring eller plassering i vei-
banen
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Cruisekontroll∗

Bruk cruisekontrollen til å opprettholde en angitt hastighet uten å trå
på gasspedalen.

Indikatorer
Angitt hastighet
Cruisekontroll-bryter

Trykk på ”ON-OFF”-knappen
for å aktivere cruisekontrollen.
Indikatoren for avstandsholderen
vises i multiinformasjonsdisplayet.
Trykk på knappen én gang til for å
deaktivere cruisekontrollen.

Øk eller reduser bilens hastig-
het til ønsket hastighet (over
ca. 40 km/t), og trykk hendelen
ned for å angi hastigheten.
”SET”-indikatoren for cruisekon-
troll og angitt hastighet vises i mul-
tiinformasjonsdisplayet.
Bilens hastighet når hendelen slip-
pes, blir den angitte hastigheten.

∗: Utstyrsavhengig

Sammendrag av funksjoner

1

2

3

Angi hastigheten
1

2
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For å endre angitt hastighet beveger du hendelen til ønsket angitt
hastighet er oppnådd.

Øker hastigheten
Reduserer hastigheten
Finjustering: Flytt hendelen en
anelse i ønsket retning.
Grovjustering: Hold hendelen i
ønsket retning.
Den angitte hastigheten vil økes
eller reduseres på følgende måte:

Finjustering: Med 1 km/t*1 eller 1 mph*2 hver gang hendelen betjenes.
Grovjustering: Den angitte hastigheten kan økes eller reduseres kontinuer-
lig til du slipper hendelen.
*1:  Når den angitte hastigheten vises i ”km/h”

*2:  Når den angitte hastigheten vises i ”MPH”

Cruisekontrollen kanselleres
når du trekker hendelen mot
deg.
Hastighetsinnstillingen kanselleres
også når du trykker inn bremsen.
Cruisekontrollen aktiveres på
nytt når hendelen skyves opp.
Det er mulig å fortsette når bilens
hastighet er over ca. 40 km/t.

Justere den angitte hastigheten

1

2

Kansellere og fortsette med cruisekontrollen
1

2
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■Cruisekontrollen kan brukes i følgende tilfeller
●Giret står i D-stilling, eller 4 eller høyere enn S er valgt.
●Bilens hastighet er over ca. 40 km/t.

■Akselerering etter å ha angitt bilens hastighet
●Bilen kan akselereres på normal måte. Etter akselerering gjenopptas den

angitte hastigheten.
●Selv uten å kansellere cruisekontrollen kan den innstilte hastigheten økes

ved først å akselerere bilen til ønsket hastighet og deretter skyve hendelen
ned for å angi den nye hastigheten.

■Automatisk kansellering av cruisekontrollen
Cruisekontrollen slutter å opprettholde hastigheten i følgende situasjoner:
●Faktisk kjørehastighet reduseres til mer enn ca. 16 km/t under angitt hastig-

het.
I dette tilfellet lagres ikke den angitte hastigheten.

●Bilens faktiske hastighet er under 40 km/t.
●VSC aktiveres.
●TRC aktiveres i en tidsperiode.
●Når VSC- eller TRC-systemet er slått av ved å trykke på VSC OFF-bryteren.

■Hvis en varselmelding for cruisekontrollen vises i multiinformasjonsdis-
playet
Trykk én gang på ”ON-OFF”-knappen for å deaktivere systemet, og trykk på
knappen igjen for å aktivere systemet på nytt.
Hvis cruisekontrollhastigheten ikke kan stilles inn eller hvis cruisekontrollen
kanselleres rett etter at den er aktivert, kan det være en feil i systemet. Få
bilen kontrollert av en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.
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ADVARSEL

■Slik unngår du at cruisekontrollen aktiveres ved en feil
Slå av cruisekontrollen med ”ON-OFF”-knappen når den ikke er i bruk.

■Situasjoner som ikke er egnet for bruk av cruisekontrollen
Ikke bruk cruisekontrollen i følgende situasjoner.
Det kan medføre tap av kontroll over bilen, som igjen kan føre til en ulykke
med alvorlige personskader.
● I tett trafikk
●På veier med skarpe svinger
●På svingete veier
●På glatte veier, for eksempel veier dekket med regn, is eller snø
● I bratte bakker

Bilens hastighet kan overstige den innstilte hastigheten ved kjøring i bratte
nedoverbakker.

●Ved kjøring med tilhenger eller ved nødtauing
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Toyota parkeringshjelp∗

Hjørnefølere foran
Følere i midten foran
Hjørnefølere bak
Følere i midten bak

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg  i mul-
tiinformasjonsdisplayet.

Trykk på  eller  på målerkontrollbryterne og velg , og

trykk deretter på .
Indikatorlampen for Toyota parkeringshjelp vises for å gi føreren beskjed
om at systemet kan brukes.

∗: Utstyrsavhengig

Ved lukeparkering eller parkering i garasje måles avstanden fra
bilen til hindringer ved hjelp av følerne. Målingene overbringes
via multiinformasjonsdisplayet, audiosystemskjermbildet og en
varsellyd. Kontroller alltid området rundt bilen når du bruker
dette systemet.

Type følere
1

2

3

4

Slå Toyota parkeringshjelpen av og på

1

2
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Når følerne registrerer en hindring, informerer følgende displayer
føreren om posisjonen og avstanden til hindringen.
■ Multiinformasjonsdisplay

Visning av registreringsområ-
de for hjørnefølerne foran
Visning av registreringsområ-
de for føler i midten foran
Visning av registreringsområ-
de for hjørnefølerne bak
Visning av registreringsområ-
de for de midtre følerne bak

■ Audiosystemskjermbilde (biler med navigasjonssystem eller
multimediesystem)

Display for Toyota parke-
ringshjelp
Når Toyota parkeringshjelpe-
skjerm* eller skjermen for pano-
ramavisning* ikke vises.
Grafikken vises automatisk når
en hindring registreres. Skjerm-
bildet kan stilles inn slik at gra-
fikken ikke vises. (→S. 260)

:Velg for dempe varselly-
dene.

Innsatt display
Når Toyota parkeringshjelpe-
skjerm* vises: 
Et forenklet bilde vises øverst i
høyre hjørne på audiosystem-
skjermbildet når en hindring
registreres.
Når skjermen for panoramavisning* vises: 
Posisjonen og avstanden vises på skjermen for panoramavisning når
det registreres en hindring.

*: Utstyrsavhengig

Display

1

2

3

4

1

2
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■ Avstandsdisplay
Følere som registrerer en hindring, vil lyse kontinuerlig eller blinke.

*1: Bildene kan avvike fra det som vises i illustrasjonene. (→S. 257)

*2: Multiinformasjonsdisplay

*3: Audiosystemskjermbildet

Display for følerregistering, avstand til hinder

Visning*1 Innsatt 
display

Omtrentlig avstand til hinder

Hjørneføler foran / 
føler i midten foran

Hjørneføler bak / 
føler i midten bak

(konstant) (blinker sakte)

Føler i midten foran:
100 cm til 50 cm

Føler i midten bak:
150 cm til 60 cm

(konstant) (blinker)

50 cm til 40 cm

Hjørneføler bak:
55 cm til 40 cm
Føler i midten bak:
60 cm til 45 cm

(konstant) (blinker
raskt)

40 cm til 30 cm

Hjørneføler bak:
40 cm til 30 cm
Føler i midten bak:
45 cm til 35 cm

(blinker*2 eller 
konstant*3)

(konstant)

Mindre enn 30 cm

Hjørneføler bak:
Mindre enn 30 cm
Føler i midten bak:
Mindre enn 35 cm
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■ Varsellyden og avstanden til hinderet
En varsellyd høres når følerne registrerer noe.
● Varsellyden blir raskere når bilen nærmer seg et hinder. 

Når bilen er innenfor følgende avstander fra hinderet, høres
lyden kontinuerlig.
• Hjørnefølere foran og bak: Ca. 30 cm
• Følere i midten foran: Ca. 30 cm
• Følere i midten bak: Ca. 35 cm

● Når to eller flere hindre registreres samtidig, følger systemet hin-
deret som er nærmest. Hvis en eller begge hindre kommer
innenfor avstandene over, vil varsellyden gjenta en lang tone,
etterfulgt av hurtige pipelyder.

Ca. 100 cm
Ca. 150 cm
Ca. 55 cm
Ca. 50 cm
Illustrasjonen viser følernes rekke-
vidde. Vær oppmerksom på at
følerne ikke kan registrere gjen-
stander som er ekstremt nær bilen.
Følernes rekkevidde kan variere
avhengig av hinderets form osv.

Følernes rekkevidde
1

2

3

4
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Du kan endre volumet på varsellydene og innstillingene for skjermen.
Trykk på ”SETUP”-knappen.
Trykk på ”Bil” i skjermbildet.
Trykk på ”Innstillinger for TOYOTA parkeringshjelp” i skjermbildet.
Trykk på ønsket element.

● Varsellydvolumet kan justeres.
● På eller av kan velges på displayet for Toyota parkeringshjelp.
● Display for midtre føler foran og bak og toneindikasjon kan angis.

■Toyota parkeringshjelp kan brukes når
●Tenningsbryteren står i ON-modus.
●Hjørnefølerne foran:

• Giret står ikke i P-stilling.
• Bilens hastighet er ca. 10 km/t eller lavere.

●Følere i midten foran:
• Giret står ikke i P- eller R-stilling.
• Bilens hastighet er ca. 10 km/t eller lavere.

●Hjørnefølerne bak og følerne i midten bak:
Giret står i R-stilling.

■Display for Toyota parkeringshjelp (biler med Toyota parkeringshjelpe-
skjerm)
Når en hindring registreres mens Toyota parkeringshjelpeskjermen er i bruk,
vises varselindikatoren øverst i hjørnet på skjermen, selv om indikatorinnstil-
lingen er slått av.

Stille inn Toyota parkeringshjelp (biler med navigasjons- eller
multimediesystem)

1

2

3

4
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■Følerinformasjon
●Følernes registreringsområder er begrenset til områdene rundt bilens støt-

fanger.
●Visse tilfeller kan påvirke følerens registreringsevne. Noen eksempler er

oppført nedenfor.
• Det er smuss, snø eller is på føleren. (Dette problemet løses ved å tørke

av følerne.)
• Føleren er frosset. (Dette problemet løses ved å tine opp området.) 

I veldig kaldt vær, hvis føleren er frosset, kan skjermen vise en uvanlig
skjermvisning, ev. blir hindre ikke registrert.

• Føleren er tildekket på en eller annen måte.
• Bilen heller mye til den ene siden.
• Ved kjøring på en ekstremt humpete vei, i en bakke, på grus eller på

gress
• Det er høy støy i nærheten av bilen fra f.eks. motorsykkelmotorer, trykk-

luftbremser på store kjøretøyer eller andre høye lyder som produserer
ultralydbølger.

• Det er en annen bil utstyrt med parkeringshjelp i nærheten.
• Føleren er tildekket med et spraylag eller kraftig regn.
• Bilen er utstyrt med en skjermstang eller trådløs antenne.
• Støtfangeren eller føleren får et kraftig støt.
• Bilen nærmer seg en høyde eller en sving.
• I skarpt sollys eller intens kulde
• Området rett under støtfangerne registreres ikke.
• Hvis hindringer kommer for nær føleren.
• Hvis bilen ikke har et originalt Toyota-oppheng (senket oppheng osv.).
• Det er ikke sikkert føleren registrerer personer dersom de bruker visse

typer klær.
I tillegg til eksemplene ovenfor er det tilfeller der skilt og andre gjenstander på
grunn av formen registreres som nærmere enn de faktisk er.
●Formen på hinderet kan gjøre at føleren ikke registrerer det. Vær derfor

spesielt oppmerksom på følgende hindre:
• Ledninger, gjerder, tau osv.
• Bomull, snø eller andre materialer som absorberer lydbølger
• Kraftig vinklede hindre
• Lave hindre
• Høye hindre der den øverste delen peker i retning av bilen
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●Følgende situasjoner kan oppstå under bruk.
• Avhengig av hinderets form samt andre faktorer, kan registreringsavstan-

den reduseres eller hinderet kan være umulig å registrere.
• Hindre registreres kanskje ikke hvis de er for nære føleren.
• Etter at hinderet er registrert, tar det et lite øyeblikk før det vises. Selv ved

lave hastigheter er det mulig at hinderet kan komme inn i følerens regis-
treringsområde før hinderet vises og du hører varsellyden.

• Tynne stolper eller hindringer som er lavere enn føleren, registreres kan-
skje ikke, selv om de har blitt registrert én gang.

• Det kan være vanskelig å høre varsellyder på grunn av volumet på audio-
systemet eller luftstrømmen fra klimaanlegget.

■Tilpasning
Innstillingene for varsellyden kan endres.
(Funksjoner som kan tilpasses →S. 490)

■Hvis en melding vises i multiinformasjonsdisplayet
→S. 409

ADVARSEL

■Bruk av Toyota parkeringshjelp
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan bilen bli utrygg å kjøre, noe som igjen kan medføre en
ulykke.
● Ikke bruk føleren ved hastigheter over 10 km/t.
●Følernes registreringsområder og reaksjonstid er begrenset. Når bilen

beveger seg, må du for sikkerhets skyld sjekke området rundt bilen (spesi-
elt på sidene). Kjør langsomt og bruk bremsen for å kontrollere bilens fart.

● Ikke monter tilbehør innenfor følernes registreringsområder.
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■Bruk av Toyota parkeringshjelp
I følgende situasjoner er det mulig at systemet ikke fungerer korrekt på
grunn av feil på følerne e.l. Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
●Skjermbildet for Toyota parkeringshjelpen blinker, og en varsellyd høres

selv om det ikke er registrert noen hindre.
●Området rundt føleren kolliderer med noe eller utsettes for harde støt.
●Støtfangeren kolliderer med noe.
●Skjermbildet vises konstant uten varsellyd.
●Kontroller føleren først hvis det oppstår en feil.

Hvis feilen oppstår selv om ikke det er is, snø eller søle på føleren, er det
sannsynlig at føleren har en funksjonsfeil.

■Merknad ved rengjøring av bilen
Ikke rett en sterk vannstråle eller damp mot følerområdet.
Det kan føre til feil på føleren.
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Blindsonedetektor∗

Blindsonedetektoren er et system med to funksjoner:
● Blindsonedetektoren

Hjelper føreren med å bestemme når det er trygt å bytte kjørefelt
● Varsling av kryssende trafikk bak bilen

Hjelper føreren ved rygging
Disse funksjonene bruker samme følere.

Av-/på-skjerm og indikator for blindsonedetektor
Blindsonedetektorsystemet kan slås på/av på multiinformasjonsdisplayet.
Når systemet er slått på, lyser indikatoren i multiinformasjonsdisplayet.
Blindsonedetektorfunksjonen og funksjonen for varsling av kryssende tra-
fikk bak bilen slås på/av samtidig.
Indikatorer i utvendig speil
Blindsonedetektor-funksjon:
Når det registreres et kjøretøy i blindsonen, lyser indikatoren i det utven-
dige speilet når ikke blinklyshendelen brukes og blinker når blinklyshende-
len brukes.
Varslingsfunksjon for kryssende trafikk bak bilen:
Når det kommer et kjøretøy fra høyre eller venstre bak bilen, blinker indika-
torene i de utvendige speilene.

∗: Utstyrsavhengig

Sammendrag for blindsonedetektor

1

2
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Varsellyd for kryssende trafikk bak bilen (kun varsling av kryssende
trafikk bak bilen)
Når det kommer et kjøretøy fra høyre eller venstre bak bilen, høres en var-
sellyd fra bak venstre baksete.

Trykk på  eller  på målerkontrollbryteren og velg  i mul-
tiinformasjonsdisplayet.

Trykk på  eller  på målerkontrollbryteren og velg , og

trykk deretter på .

■Visning av indikator i utvendig speil
I sterkt sollys kan det være vanskelig å se indikatoren i det utvendige speilet.

■Varsellyd for kryssende trafikk bak bilen
Det kan være vanskelig å høre varsellyden for kryssende trafikk bak bilen
over høye lyder som høyt lydvolum.

■Når det er en feil i blindsonedetektorsystemet
Hvis det registreres en systemfeil på grunn av følgende, vises det varselsmel-
dinger: (→S. 414, 416)
●Det er en feil med følerne
●Følerne er skitne
●Den utvendige temperaturen er ekstremt høy eller lav
●Unormal følerspenning

Slå blindsonedetektoren på/av

3

1

2
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ADVARSEL

■Håndtering av radarføleren
Det er en blindsonedetektorføler på høyre og venstre side av den bakre
støtdemperen. Gjør følgende for å sikre at blindsonedetektorsystemet fun-
gerer som det skal:

● Ikke utsett føleren eller området rundt støtfangeren for kraftige støt. Hvis
føleren flyttes selv bare litt, kan det være systemet ikke fungerer, og kjøre-
tøy som kommer inn i overvåkningsområdet registreres ikke. Hvis føleren
eller området rundt den utsettes for et kraftig støt, må du få området kon-
trollert av en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans.

● Ikke demonter føleren.
● Ikke fest tilbehør eller klistremerker på føleren eller området rundt.
● Ikke endre føleren eller området rundt.
● Ikke mal føleren eller området rundt.

●Hold føleren og området rundt rent til
enhver tid.
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Blindsonedetektoren bruker radarfølere til å registrere kjøretøy som
kjører i feltet ved siden av, i et område som ikke vises i det utvendige
speilet (blindsonen), og gjør føreren oppmerksom på kjøretøy via en
indikator i det utvendige speilet.

Blindsonen som biler kan registreres i, er angitt nedenfor.

Overvåkningsområdet strekker
seg til:

Ca. 3,5 m fra bilens side
De første 0,5 m fra bilens side er
ikke del av overvåkningsområdet
Ca. 3 m fra bakre støtdemper
Ca. 1 m foran bakre støtdemper

Blindsonedetektorfunksjonen

Overvåkningsområder for blindsonedetektor

1

2

3
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■Blindsonedetektoren aktiveres i følgende tilfeller
●Blindsonedetektoren er slått på.
●Bilens hastighet er høyere enn ca. 16 km/t.

■Blindsonedetektoren registrerer en bil når
●et kjøretøy i feltet ved siden av kjører forbi bilen din.
●et annet kjøretøy kjører inn i overvåkningsområdet når det skifter felt.

■Forhold der blindsonedetektoren ikke registrerer et kjøretøy
Blindsonedetektoren er ikke utviklet til å registrere følgende typer kjøretøy og/
eller objekter:
●Små motorsykler, sykler, fotgjengere osv.*
●Kjøretøy som kjører i motsatt retning
●Autovern, vegger, skilt, parkerte kjøretøy og lignende stillestående objekter*
●Kjøretøy bak bilen din i samme fil*
●Kjøretøy som er to felt unna bilen din*
*: Avhengig av forholdene kan det registreres et kjøretøy og/eller et objekt.

ADVARSEL

■Advarsler om bruk av systemet
Føreren har det hele og fulle ansvaret for trygg kjøring. Kjør alltid sikkert og
hold øye med omgivelsene.
Blindsonedetektoren er et hjelpesystem som varsler føreren om at det er et
kjøretøy i blindsonen. Ikke stol helt og holdent på blindsonedetektoren.
Funksjonen kan ikke beregne om det er trygt å skifte felt, og hvis du stoler
for mye på systemet, kan det føre til alvorlige personskader.
Det kan hende at systemet ikke fungerer under visse forhold. Det er derfor
nødvendig at føreren sjekker med egne øyne at alt er trygt.
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■Forhold der blindsonedetektoren kanskje ikke fungerer riktig
●Det kan hende at blindsonedetektoren ikke registrerer kjøretøy på rett måte

under følgende forhold:
• I dårlig vær, f.eks. kraftig regn, tåke, snøvær osv.
• Når det er is eller gjørme på støtfangeren bak
• Ved kjøring på en veioverflate som er våt på grunn av regn, stillestående

vann osv.
• Når det er stor forskjell på farten til bilen din og kjøretøyet som kjører inn

i overvåkningsområdet
• Når et kjøretøy er i overvåkningsområdet mens det står parkert og det

forblir i overvåkningsområdet mens bilen din akselererer
• Når du kjører opp eller ned bratte bakker osv.
• Når flere kjøretøy nærmer seg med kun et lite mellomrom mellom hvert

kjøretøy
• Når kjørefeltene er brede, og kjøretøyet i feltet ved siden av er for langt

unna bilen din
• Når kjøretøyet som kommer inn i overvåkningsområdet, kjører i omtrent

samme hastighet som bilen din
• Når det er stor forskjell på høyden til bilen din og kjøretøyet som kjører

inn i overvåkningsområdet
• Rett etter at blindsonedetektoren er slått på
• Ved kjøring med tilhenger (med tilhengerfeste)
• Når det er festet et sykkelstativ eller lignende bak på bilen.

●Tilfeller der blindsonedetektoren registrerer et kjøretøy og/eller et objekt
unødig kan øke i følgende situasjoner:
• Når det er kort avstand mellom bilen din og et autovern, vegg osv.
• Når det er kort avstand mellom bilen din og kjøretøyet bak
• Når kjørefeltene er smale, og et kjøretøy som er to felt unna, kommer inn

i overvåkningsområdet
• Når det er festet et sykkelstativ eller lignende bak på bilen
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Varsling for kryssende trafikk bak bilen aktiveres når du rygger. Den
kan registrere kjøretøy fra høyre og venstre bak bilen. Den bruker
radarfølere til å varsle føreren om det andre kjøretøyet ved at indika-
torene i utvendige speil blinker og en varsellyd høres.

Varsling av kryssende trafikk bak bilen

Kjøretøy som nærmer seg Registreringsområder1 2

ADVARSEL

■Advarsler om bruk av systemet
Føreren har det hele og fulle ansvaret for trygg kjøring. Kjør alltid sikkert og
hold øye med omgivelsene.
Varslingsfunksjonen for kryssende trafikk bak bilen er kun et hjelpemiddel
og erstatter ikke forsiktig kjøring. Føreren må være forsiktig ved rygging,
også ved bruk av varslingsfunksjonen for kryssende trafikk bak bilen. Det er
nødvendig at føreren kontrollerer området bak bilen og forsikrer seg om at
det ikke er noen fotgjengere, kjøretøy osv. der før rygging. Unnlatelse av å
følge denne anvisningen kan føre til alvorlige personskader.
Det kan hende at systemet ikke fungerer under visse forhold. Det er derfor
nødvendig at føreren sjekker med egne øyne at alt er trygt.
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Områdene som kjøretøy kan registreres i, er angitt nedenfor.

Varsellyden kan varsle om raskere kjøretøy på lengre avstand for å gi
føreren mer tid til å reagere.
Eksempel:

■Varsling for kryssende trafikk bak bilen er aktivert når
●Blindsonedetektoren er slått på.
●Giret står i R-stilling.
●Bilens hastighet er lavere enn ca. 8 km/t.
●Hastigheten til kjøretøyet som nærmer seg er mellom ca. 8 og 28 km/t.

Registreringsområder for varsling av kryssende trafikk bak bilen

Kjøretøy som nærmer 
seg Hastighet Omtrentlig 

varslingsavstand

Hurtig 28 km/t 20 m

Sakte 8 km/t 5,5 m

1
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■Forhold der varslingsfunksjonen for kryssende trafikk bak bilen ikke
registrerer et kjøretøy
Varslingsfunksjonen for kryssende trafikk bak bilen er ikke utviklet for å regis-
trere følgende typer kjøretøy og/eller objekter:
●Små motorsykler, sykler, fotgjengere osv.*
●Kjøretøy som nærmer seg direkte bakfra
●Autovern, vegger, skilt, parkerte kjøretøy og lignende stillestående objekter*
●Kjøretøy som beveger seg bort fra bilen
●Kjøretøy som nærmer seg fra parkeringsplassene ved siden av bilen*
●Kjøretøy som rygger i parkeringsplassen ved siden av bilen*
*: Avhengig av forholdene kan det registreres et kjøretøy og/eller et objekt.

■Forhold der varslingsfunksjonen for kryssende trafikk bak bilen kanskje
ikke fungerer som den skal
Det kan hende at varslingsfunksjonen for kryssende trafikk bak bilen ikke
registrerer kjøretøy på rett måte under følgende forhold:
●Når det er is eller gjørme på støtfangeren bak
● I dårlig vær, f.eks. kraftig regn, tåke, snøvær osv.
●Når flere kjøretøy nærmer seg kontinuerlig
●Parkering med liten vinkel
●Når et kjøretøy nærmer seg i høy hastighet
●Ved parkering i bratte hellinger, slik som bakker o.l.
●Rett etter at blindsonedetektoren er slått på
●Rett etter at hybridsystemet startes med blindsonedetektoren slått på
●Ved kjøring med tilhenger
●Kjøretøy som følerne ikke kan registrere

på grunn av hindringer
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Hjelpesystemer for sikker kjøring

◆ ECB (elektronisk kontrollert bremsesystem)

Det elektronisk kontrollerte systemet genererer bremsekraft som til-
svarer bremsen

◆ ABS (blokkeringsfritt bremsesystem)

Hjelper til med å forhindre at hjulene blokkeres når bremsene akti-
veres plutselig eller hvis de aktiveres når du kjører på glatt vei

◆ Bremseassistanse

Genererer økt bremsekraft etter at du har trykt inn bremsepedalen
når systemet registrerer en nødssituasjon

◆ Stabilitetskontroll (VSC)

Hjelper føreren med å kontrollere bilen når den sklir hvis den plut-
selig skjener eller svinger på glatte veier

◆ Antispinnsystem

Opprettholder kjørekraften og hindrer at drivhjulene spinner når du
starter å kjøre bilen eller akselererer på glatte veier

◆ Bakkestartkontroll

Bidrar til å hindre at bilen ruller bakover når du starter i en helling

◆ EPS (elektrisk servostyring)

Bruker en elektrisk motor til å redusere den nødvendige kraften når
du vrir på rattet

For å bidra til økt sikkerhet og ytelse aktiveres systemene ned-
enfor automatisk i ulike kjøresituasjoner. Vær imidlertid opp-
merksom på at systemene kun er til hjelp og at du ikke må stole
utelukkende på disse systemene.
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◆ E-Four (elektronisk firehjulsdriftsystem som aktiveres ved
behov) (AWD-modeller)

Skifter automatisk fra forhjulsdrift til firehjulsdrift (AWD) etter kjøre-
forholdene. Det bidrar til å sikre pålitelig behandling og stabilitet.
Eksempler på situasjoner der systemet vil bytte til firehjulsdrift er
når man svinger mens man kjører i oppoverbakke, under start eller
akselerering, og når veibanen er glatt på grunn av snø, regn osv.

◆ Nødbremssignal

Når bremsene aktiveres brått, blinker varselblinklysene automatisk
for å varsle bilen bak.

◆ Tilhengerskrenskontroll

Hjelper føreren med å kontrollere tilhengerskrens ved selektiv bruk
av bremsekraft for individuelle hjul og redusere motorens dreiemo-
ment når tilhengerskrens registreres.
Tilhengerskrenskontroll er en del av stabilitetskontrollsystemet og
aktiveres ikke hvis stabilitetskontrollen er slått av eller har en feil.
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Hjulslippindikatoren vil blinke mens
antispinnsystemet/stabilitetskon-
trollen/ABS/tilhengerskrenskontrol-
len er aktivert.

Hvis bilen sitter fast i søle eller snø, kan det hende at TRC-systemet

reduserer kraften fra hybridsystemet til hjulene. Ved å trykke på 
for å slå av systemet er det enklere å gynge bilen fri.

Trykk inn og slipp  raskt for å
slå av antispinnsystemet.

”Traction Control Turned Off”
(antispinn er slått av) vises i multi-
informasjonsdisplayet.

Trykk på  én gang til for å slå
på systemet igjen.

Når antispinnsystemet (TRC) / stabilitetskontrollsystemet (VSC) /
ABS / tilhengerskrenskontroll er i drift

Deaktivere TRC-systemet
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■Slå av antispinnsystemet, stabilitetskontrollsystemet og tilhenger-
skrenskontrollen

Trykk og hold inne  i minst 3 sekunder mens bilen står stille for å slå av
antispinnsystemet, stabilitetskontrollsystemet og tilhengerskrenskontrollen.
”Traction Control Turned Off” (antispinnsystemet er slått av) vises, og VSC
OFF-indikatorlampen tennes.*
Trykk på  én gang til for å slå på systemene igjen.
*: I biler med pre-crash safety-system deaktiveres også pre-crash-bremseas-

sistanse og pre-crash-bremsing. PCS-indikatorlampen tennes og meldin-
gen vises i multiinformasjonsdisplayet. (→S. 212)

■Når det vises en melding i multiinformasjonsdisplayet om at TRC er
deaktivert selv om du ikke har trykket på VSC OFF-bryteren
kan ikke antispinn og bakkestartkontroll brukes. Kontakt en autorisert Toyota-
forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Lyder og vibrasjoner som kan følge av de ulike systemene ABS, bremse-
assistanse, stabilitetskontroll, tilhengerskrenskontroll, antispinn og bak-
kestartkontrollsystem
Situasjonene som er angitt nedenfor, kan oppstå når systemene aktiveres.
Ingen av disse indikerer at en funksjonsfeil har oppstått.
●Vibrasjoner kan føles gjennom karosseriet og rattet.
●En motorlyd kan høres etter at bilen er stoppet.
●Bremsepedalen kan pulsere litt etter at det blokkeringsfrie bremsesystemet

er aktivert.
●Bremsepedalen kan bevege seg litt inn etter at det blokkeringsfrie bremse-

systemet er aktivert.
■ECB-driftslyd

ECB-driftslyd kan høres i følgende tilfeller, men det betyr ikke at det har opp-
stått en funksjonsfeil.
●Driftslyd kan høres fra motorrommet når bremsepedalen brukes.
●Motorlyden til bremsesystemet kan høres foran i bilen når førerdøren

åpnes.
●Driftslyd høres fra motorrommet 1 eller 2 minutter etter at hybridsystemet er

stanset.
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■Lyd fra den elektriske servostyringen (EPS)
Når rattet brukes, kan det høres en motorlyd (summelyd). Dette er normalt.

■Automatisk reaktivering av antispinnsystemet, stabilitetskontrollsyste-
met og tilhengerskrenskontrollen
Når du har slått av antispinnsystemet, stabilitetskontrollsystemet og tilhenger-
skrenskontrollen, aktiveres de igjen automatisk i følgende situasjoner:
●Når tenningsbryteren er slått av.
●Hvis bare antispinnsystemet slås av, vil antispinn slås på når bilens hastig-

het øker.
Hvis antispinnsystemet, stabilitetskontrollsystemet og tilhengerskrenskon-
trollen slås av, vil de ikke aktiveres automatisk når bilens hastighet øker.

■Redusert effekt fra servostyringssystemet
Hvis rattet svinges mye i løpet av en lengre tidsperiode, reduseres den elek-
triske servostyringens effekt for å hindre at systemet overopphetes. Det kan
da være tungt å dreie på rattet. I et slikt tilfelle bør du slutte å dreie hyppig på
rattet eller stoppe bilen og slå av hybridsystemet. Systemet bør fungere som
normalt innen 10 minutter.

■Driftsbetingelser for bakkestartkontroll
Bakkestartkontrollen fungerer under følgende fire forhold:
●Giret er i en annen stilling enn P eller N (ved oppstart fremover / bakover i

en oppoverbakke).
●Bilen er stanset.
●Gasspedalen er ikke trykket inn.
●Parkeringsbremsen står ikke på.

■Automatisk kansellering av bakkestartkontrollen
Bakkestartkontrollen slås av i følgende situasjoner:
●Giret flyttes til P- eller N-stilling.
●Gasspedalen er trykket inn.
●Parkeringsbremsen står på.
●Ca. 2 sekunder etter at bremsepedalen slippes opp.
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ADVARSEL

■Det blokkeringsfrie bremsesystemet er ikke effektivt i følgende tilfeller
●Dekkmønsteret er for slitt (f.eks. svært slitte dekk på snødekte veier).
●Bilen vannplaner ved kjøring i høy hastighet på våte eller glatte veier.

■Bremselengden når det blokkeringsfrie bremsesystemet brukes, over-
skrider bremselengden under vanlige forhold
Det blokkeringsfrie bremsesystemet er ikke konstruert for å redusere bilens
bremselengde. Hold alltid trygg avstand til bilen foran, spesielt i følgende
situasjoner:
●Ved kjøring på søle, grus eller snødekte veier
●Når du kjører med kjettinger
●Når du kjører over humper i veien
●Når du kjører på veier med hull eller på ujevne underlag

■Det kan hende at TRCs effektivitet reduseres når
Retningskontroll og drivkraft ikke kan oppnås under kjøring på glatte veier
selv om TRC er aktivert. 
Kjør bilen forsiktig under forhold hvor du kan miste stabilitet og kraft.

■Det kan hende at bakkestartkontrollens effektivitet reduseres i følgen-
de tilfeller
●Du skal ikke stole blindt på bilens bakkestartkontrollsystem. Det kan

hende at bakkestartkontrollen ikke fungerer effektivt i bratte bakker og på
isdekte veier.

● I motsetning til parkeringsbremsen, er ikke bakkestartkontrollen (HAC)
konstruert for å holde bilen i ro over lengre tid. Bruk ikke bakkestartkontrol-
len i et forsøk på å holde bilen rolig i en helling, da dette kan føre til en
ulykke.

■Når antispinnsystemet/stabilitetskontrollsystemet/ABS/tilhengerskrens-
kontrollen er aktivert
Hjulslippindikatoren blinker. Kjør alltid forsiktig. Uvøren kjøring kan forårsa-
ke ulykker. Vis ekstra forsiktighet når indikatorlampen blinker.
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■Når antispinnsystemet (TRC) / stabilitetskontrollsystemet (VSC) / til-
hengerskrenskontrollen er slått av
Vær spesielt forsiktig, og kjør med en hastighet som er tilpasset veiforhol-
dene. I og med at antispinnsystemet/stabilitetskontrollsystemet/tilhenger-
skrenskontrollen støtter opp under stabilitet og drivkraft, må du ikke slå dem
av uten at det er nødvendig.

■Skifte av dekk
Sørg for at alle dekk har spesifisert størrelse, merke, mønster og belast-
ningsevne. Sørg dessuten for at alle dekk er fylt med luft til anbefalt nivå.
Det blokkeringsfrie bremsesystemet (ABS), antispinnsystemet (TRC), stabi-
litetskontrollsystemet (VSC) og tilhengerskrenskontrollen virker ikke som de
skal dersom ulike typer dekk er montert på bilen.
Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans for nærmere opplysninger ved skifte av dekk eller fel-
ger.

■Dekk og hjuloppheng
Hvis du bruker dekk med feil eller endrer opphenget, vil det påvirke hjelpe-
systemene for sikker kjøring, og kan medføre funksjonsfeil.

■Forholdsregler for tilhengerskrenskontrollen
Tilhengerskrenskontrollen kan ikke redusere tilhengersving i alle situasjo-
ner. Avhengig av mange faktorer, slik som forholdene til bilen, tilhengeren,
veioverflaten og kjøreomgivelsene, er kanskje ikke tilhengerskrenskontrol-
len effektiv. Se brukerhåndboken for tilhengeren for å få informasjon om
hvordan du skal kjøre riktig med tilhenger.

■Hvis tilhengeren svinger
Ta hensyn til følgende forholdsregler.
Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til alvorlige personskader.
●Hold et fast grep rundt rattet. Styr rett frem.

Ikke prøv å kontrollere en svingende tilhenger ved å dreie rattet.
●Begynn å slippe opp gasspedalen umiddelbart, men veldig sakte for å

redusere hastigheten.
Ikke øk hastigheten. Ikke bruk bremsene.

Hvis du ikke foretar ekstreme korrigeringer med rattet eller bremsene, skal
bilen og tilhengeren stabilisere seg. (→S. 170)
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Kjøretips for hybridbiler

◆ Benytte miljøvennlig kjøremodus

Når du benytter miljøvennlig kjøring, kan dreiekraften som tilsvarer
inntrykking av gasspedalen oppnås jevnere enn under normale for-
hold. I tillegg vil drivstofføkonomien bli forbedret som følge av at
bruken av klimaanlegget (oppvarming/nedkjøling) blir redusert til et
minimum. (→S. 183)

◆ Bruke hybridsystemindikatoren

Du kan oppnå mer miljøvennlig kjøring ved å holde hybridsystemin-
dikatoren innenfor miljøvennlig kjøring-området. (→S. 92)

◆ Girspak

Sett giret i D-stilling når du stopper ved et trafikklys eller ved kjøring
i tett trafikk osv. Sett giret i P-stilling ved parkering. Bruk av N-stil-
ling gir ingen positiv effekt på drivstofforbruket. Bensinmotoren fun-
gerer når giret står i N-stilling, men det genereres ikke elektrisitet.
Og ved bruk av klimaanlegget osv. bruker hybridbatteriet strøm.

◆ Bruk av gass-/bremsepedal
● Kjør bilen jevnt. Unngå brå akselerasjon og nedbremsing. Grad-

vis og jevn akselerasjon og nedbremsing vil gi bedre ytelse for el-
motoren uten bruk av bensinmotoren.

● Unngå gjentatt akselerasjon. Gjentatt akselerasjon forbruker
strøm fra hybridbatteriet og resulterer i høyt drivstofforbruk. Bat-
terikraften kan gjenopprettes ved å kjøre med gasspedalen del-
vis nedtrykt.

Slik oppnår du økonomisk og miljøvennlig kjøring:
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◆ Når du bremser

Trykk inn bremsen forsiktig og i god tid. Da produseres det mer
elektrisk energi ved oppbremsingen.

◆ Forsinkelser

Gjentatt akselerasjon og bremsing så vel som lang venting ved tra-
fikklys o.l., gir økt drivstofforbruk. Sjekk trafikkmeldingene før du
drar, og unngå køer så langt det er mulig. Hvis du blir sittende i kø,
beveger du bilen fremover ved å slippe bremsepedalen forsiktig
opp uten å trykke inn gasspedalen. Dette forhindrer høyt bensinfor-
bruk.

◆ Kjøring på motorvei

Kontroller og hold bilen i en konstant hastighet. Slipp opp gasspe-
dalen og trykk forsiktig inn bremsepedalen i god tid før du stopper
ved bompengeringer e.l. Da produseres det mer elektrisk energi
ved oppbremsingen.

◆ Klimaanlegg

Bruk bare klimaanlegget når det er helt nødvendig. Dette forhindrer
et høyt bensinforbruk.
Om sommeren: Bruk modus for resirkulert luft når omgivelsestem-
peraturen er høy. Dette gir redusert belastning for klimaanlegget
samtidig som drivstofforbruket reduseres.
Om vinteren: Bensinmotoren kobles ikke fra automatisk før både
motoren og kupeen er oppvarmet, og forbruker derfor drivstoff.
Drivstofforbruket kan reduseres ved å unngå unødvendig bruk av
varmeapparatet.

◆ Kontroll av dekktrykket

Kontroller trykket i dekkene regelmessig. Feil trykk kan føre til økt
drivstofforbruk. 
Vinterdekk skaper dessuten økt friksjon og kan føre til økt drivstof-
forbruk ved bruk på tørre veier. Bruk dekk som passer til årstiden.
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◆ Bagasje

Transport av tung bagasje fører til økt drivstofforbruk. Unngå å kjø-
re rundt med unødvendig bagasje. Større takstativ fører også til økt
drivstofforbruk.

◆ Oppvarming før kjøring

Bensinmotoren startes og slås av automatisk når den er kald, det er
derfor ikke nødvendig å varme opp motoren. Hyppig kortdistanse-
kjøring vil forårsake gjentatt oppvarming av motoren, og kan føre til
økt drivstofforbruk.
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Tips for vinterkjøring

● Bruk olje og andre væsker som er beregnet på utetemperaturen.
• Motorolje
• Kjølevæske
• Spylervæske

● Få en servicetekniker til å kontrollere tilstanden til 12-voltsbatteriet.
● Skift til vinterdekk, eller kjøp et sett med kjettinger til forhjulene.

Påse at alle dekkene er av samme merke og størrelse, og at kjettingene
passer til dekkets størrelse.

Ta hensyn til punktene nedenfor dersom kjøreforholdene gjør det nød-
vendig:
● Ikke bruk makt til å forsøke å åpne vinduer eller bevege på en vin-

dusvisker som er frosset fast. Hell varmt vann over det frosne
området for å smelte isen. Tørk av vannet umiddelbart for å hindre
at det fryser.

● For å sikre at klimaanleggsviften fungerer på riktig måte må du
fjerne eventuell snø som har samlet seg over luftinntaksventilene
foran frontruten.

● Se etter og fjern eventuell is eller snø som har samlet seg på utven-
dige lamper, bilens tak, chassis, rundt dekk eller på bremsene.

● Fjern eventuell snø eller søle fra skosålene før du går inn i bilen.

Foreta alle nødvendige forberedelser og kontroller før du kjører
bilen om vinteren. Tilpass alltid kjøringen etter værforholdene.

Forberedelser før vinteren

Før du kjører bilen
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Øk farten sakte, hold sikker avstand mellom deg og bilen foran, og
kjør med redusert hastighet tilpasset veiforholdene.

Parker bilen og sett giret i P-stilling uten å sette på parkeringsbrem-
sen. Parkeringsbremsen kan fryse fast slik at den ikke kan frigjøres
igjen. Blokker om nødvendig hjulene for å hindre bilen i å skli eller
rulle.

Biler uten 225/60R18-dekk
Bruk kjettinger av riktig størrelse. 
Kjettingstørrelsen er tilpasset dekkstørrelsen.
Sideledd:

3 mm diameter
10 mm bredde
30 mm lengde

Tverrledd:
4 mm diameter
14 mm bredde
25 mm lengde
Biler med 225/60R18-dekk

Kjettinger kan ikke monteres.
Bruk vinterdekk i stedet.

Forskrifter om bruk av kjettinger varierer i henhold til sted og veitype.
Kontroller lokale forskrifter før du monterer kjettinger.

Når du kjører bilen

Parkere bilen

Valg av kjettinger

1

2

3

4

5

6

Forskrifter for bruk av kjettinger
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■Montering av kjettinger
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor når du setter på og tar av kjettinger:
●Sett på og ta av kjettingene på et sikkert sted.
●Sett kjettingene bare på forhjulene. Ikke bruk kjettinger på bakhjulene.
●Sett kjettingene så stramt som mulig på forhjulene. Stram kjettingene etter

å ha kjørt 0,5–1,0 km.
●Sett på kjettingene i henhold til instruksjonene som følger med kjettingene.

ADVARSEL

■Kjøring med vinterdekk
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor for å redusere faren for uhell. 
Unnlatelse av å gjøre det kan medføre at du mister kontroll over bilen, og
kan resultere i alvorlige personskader.
●Bruk kun dekk som er spesifisert for bilen.
●Hold anbefalt dekktrykk.
● Ikke kjør over fartsgrensen for stedet eller fartsgrensen som er spesifisert

for vinterdekkene du bruker.
●Bruk vinterdekk på alle hjulene, ikke bare noen.

■Kjøre med kjettinger
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor for å redusere faren for uhell. 
Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at bilen ikke er trygg å kjøre og resul-
tere i alvorlige personskader.
● Ikke kjør fortere enn det laveste av fartsgrensen som er spesifisert for kjet-

tingene du bruker, eller 50 km/t.
●Unngå å kjøre på humpete veier eller over hull i veien.
●Unngå brå akselerasjon, brå rattbevegelser, kraftig nedbremsing eller brått

girskifte som kan forårsake kraftig motorbremsing.
●Senk farten tilstrekkelig før du kjører inn i en sving, for å sikre at du har

kontroll over bilen.
● Ikke bruk LDA-systemet (Lane Departure Alert med styrekontroll) (utstyrs-

avhengig).
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■Ved reparasjon eller bytte av vinterdekk (biler med varselsystem for
dekktrykk)
Få utført reparasjoner og skifte av vinterdekk hos Toyota-forhandlere eller
seriøse dekkforhandlere.
Årsaken til dette er at demontering og montering av vinterdekk påvirker
dekktrykksensorene.

■Montering av kjettinger (biler med varselsystem for dekktrykk)
Dekktrykksensorer vil kanskje ikke fungere ordentlig når kjettinger er
påmontert.
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Forholdsregler for nyttekjøretøyer

● Spesiell design gir den et høyere tyngdepunkt enn vanlige passa-
sjerbiler. Designen av denne bilen gjør at denne biltypen lettere vel-
ter. Nyttekjøretøyer har også betydelig høyere veltefaktor enn
andre typer biler.

● En fordel med høyere bakkeklaring er bedre oversikt, noe som gjør
at du ser hindringer tidligere.

● Den er ikke konstruert for å ta svinger i samme hastighet som kon-
vensjonelle personbiler, på samme måte som at lave sportsbiler
ikke er konstruert for å kjøre i terrenget. Skarpe svinger i stor fart
kan derfor føre til at bilen velter.

Denne bilen tilhører klassen nyttekjøretøyer, som har en høyere
bakkeklaring og smalere sporvidde i forhold til høyden til tyng-
depunktet slik at den kan brukes innen en rekke anvendelses-
områder i terrenget.

Funksjoner for nyttekjøretøyer
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ADVARSEL

■Forholdsregler for nyttekjøretøyer
Ta alltid følgende forholdsregler for å minimere risikoen for alvorlige person-
skader eller skade på bilen:
● I en kollisjon med velt er det betydelig større sannsynlighet for at en per-

son som ikke bruker sikkerhetsbelte, vil omkomme, enn en person som
bruker det. Derfor skal føreren og alle passasjerer alltid feste setebeltene.

●Unngå krappe svinger og brå manøvrer så langt det er mulig.
Hvis denne bilen kjøres på feil måte, kan det føre til tap av kontroll eller at
bilen velter, noe som kan føre til dødelige eller alvorlige personskader.

●Lasting av bagasje på taklastbæreren (utstyrsavhengig) vil føre til at tyng-
depunktet blir enda høyere. Unngå høy hastighet, plutselig oppstart,
skarpe svinger, plutselig nedbremsing eller brå manøvrering, da dette kan
føre til at du mister kontrollen eller at bilen velter.

●Kjør alltid sakte i kraftig sidevind. På grunn av profilen og høyere tyngde-
punkt er bilen mer følsom for sidevind enn vanlige passasjerbiler. Du vil få
bedre kontroll hvis du kjører saktere.

● Ikke kjør horisontalt på tvers av bratte skråninger. Det anbefales å kjøre
rett opp eller ned. Bilen (eller enhver annen lignende terrengbil) velter mye
lettere sideveis enn forover eller bakover.



2894-6. Kjøretips

4

K
jøring

Ta hensyn til følgende forholdsregler ved kjøring i terrenget, både for
å sikre kjøregleden og for å hindre at områder stenges for terrengkjø-
ring.
● Kjør bilen kun i områder der terrengbiler er tillatt.
● Respekter privat eiendom. Få eiernes tillatelse før du kjører inn på

privat eiendom.
● Ikke kjør inn i områder som er stengt. Respekter porter, barrierer og

skilt som indikerer begrenset trafikk.
● Hold deg til etablerte veier. Når forholdene er våte, bør du endre

kjøreteknikk eller utsette reisen for å forhindre veiskader.

Terrengkjøring

ADVARSEL

■Forholdsregler ved terrengkjøring
Ta alltid følgende forholdsregler for å minimere risikoen for alvorlige person-
skader eller skade på bilen:
●Kjør forsiktig i terrenget. Ikke ta unødvendige sjanser ved å kjøre på farlige

steder.
● Ikke hold i ratteikene når du kjører i terrenget. Et kraftig støt kan rive i rat-

tet og påføre hendene skader. Hold begge hender og spesielt tomlene på
utsiden av rattet.

●Kontroller alltid at bremsene virker, umiddelbart etter å ha kjørt i sand,
leire, vann eller snø.

●Etter kjøring gjennom høyt gress, søle, stein, sand, vann osv., må du kon-
trollere at det ikke sitter gress, busker, papir, filler, steiner, sand osv. fast
på eller i understellet. Fjern slike ting fra understellet. Hvis bilen kjøres
med slikt på eller i understellet, kan det føre til havari eller brann.

●Når du kjører utenfor veien eller i kupert terreng, må du ikke kjøre i for høy
hastighet, hoppe, svinge skarpt, kjøre borti gjenstander osv. Det kan føre
til tap av kontroll eller velting, som igjen kan føre til alvorlige personskader.
Du risikerer dessuten omfattende og kostbare skader på bilens hjulopp-
heng og understell.
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■Unngå vannskade
Ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at vann ikke skader hybridbat-
teriet, hybridsystemet eller andre komponenter.
●Hvis det kommer vann inn i motorrommet, kan det føre til alvorlig skade på

hybridsystemet. Hvis det kommer vann inn i kupeen, kan det føre til at
hybridbatteriet som ligger under baksetene, kortslutter.

●Hvis det kommer vann i hybridgiret, vil det føre til forringelse i girkvaliteten.
Det kan hende at feilindikatoren lyser og at bilen ikke kan kjøres.

●Vann kan vaske bort fettet på hjullagrene og forårsake rust og tidlig svikt,
og kan dessuten trenge inn i hybridgirkassen, noe som reduserer giroljens
smøreegenskaper.

■Når du kjører gjennom vann
Hvis du kjører gjennom vann, ved f.eks. kryssing av grunne bekker, må du
først sjekke vanndybden og hvor fast bunnen i bekken er. Kjør langsomt og
unngå dypt vann.

■ Inspeksjon etter terrengkjøring
●Sand og søle som har samlet seg rundt bremsetrommelen og rundt brem-

seskivene, kan påvirke bremseeffekten og kan skade komponenter i
bremsesystemet.

●Du må alltid foreta en vedlikeholdsinspeksjon etter en dag med terrengkjø-
ring der du har vært gjennom ulendt terreng, sand, søle eller vann.
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 Automatisk klimaanlegg

■ Justere temperaturinnstillingen

Vri  med klokken for å øke temperaturen, og mot klokken for å

senke temperaturen.
Klimaanlegget skifter mellom separat- og fellesmodus for hver gang du
trykker på .

Fellesmodus (indikatoren på  er på):
Reguleringsbryteren for temperatur kan brukes til å justere temperaturen
på fører- og passasjersiden. Reguleringsbryteren for temperatur kan nå
betjenes på passasjersiden for å aktivere individuell modus.

Individuell modus (indikatoren på  er av):
Temperaturen for fører- og passasjersiden kan reguleres separat.

Luftuttakene og viftehastigheten justeres automatisk etter den
innstilte temperaturen.

Kontrollpanel
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■ Justere viftehastigheten

Trykk på ”∧” på  for å øke viftehastigheten og ”∨” for å redu-

sere den.
Trykk på  for å slå av viften.

■ Endre luftstrømmodusen

Trykk på ”∧” eller ”∨” på  for å endre luftuttakene.

Luftuttakene endres hver gang du trykker på en av sidene på knappen.
Luften styres til overkroppen.
Luften styres til overkroppen
og føttene.
Luften styres til føttene.
Luften styres mot føttene, og
luftstrømmen til frontruten er
på.

Trykk på .
Avfuktingsfunksjonen begynner. Luftuttakene og viftehastigheten justeres
automatisk etter den innstilte temperaturen og luftfuktigheten.
Juster temperaturinnstillingen.

■ Indikator for automatisk modus
Hvis viftehastigheten eller luftstrømmodiene betjenes, slås indikato-
ren for automatisk modus av. Men automatisk modus for andre
funksjoner enn den som betjenes, opprettholdes.

1

2

3

4

Bruke automatisk modus
1

2
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■ Bytte mellom modus for utvendig luft og resirkulert luft

Trykk på .

Det byttes mellom modus for utvendig luft (indikatoren er av) og modus
for resirkulert luft (indikatoren er på) hver gang du trykker på .

■ Viftetilpasning
Hvis automatisk modus er valgt, er det bare viftehastigheten som
kan justeres etter behov.

Trykk på .

Trykk på .

Hver gang du trykker på , endres viftehastigheten som føl-
ger.
”MEDIUM” → ”SOFT” → ”FAST”

■ Luftstrøm til frontrute
Luftstrømmen brukes til å fjerne dugg på frontruten og sidevindu-
ene foran.
Trykk på .

Avfuktingsfunksjonen aktiveres og viftehastigheten øker.
Sett valgbryteren for utvendig/resirkulert luft til utvendig modus hvis
modus for resirkulert luft brukes. (Det kan skifte automatisk.) 
Skru opp luftstrømmen og temperaturen for å få luftstrøm til frontruten
og sidevinduene tidlig.
For å gå tilbake til forrige modus trykker du på  en gang til når
frontruten er fri for dugg.

■ Fjerne dugg fra bakvinduet og de utvendige speilene
Varmetrådene brukes til å fjerne dugg fra bakruten og til å fjerne
regndråper, dugg og is fra de utvendige speilene.
Trykk på .

Varmetrådene slår seg automatisk av etter en periode.

Andre funksjoner

1

2
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■ Isfjerner / varmetråder under vindusviskere (utstyrsavhengig) /
innretning for raskere oppvarming av frontruten (utstyrsav-
hengig)
Denne funksjonen brukes for å hindre at det dannes is på frontruten
og viskerbladene.
Trykk på bryteren for å slå sys-
temet av eller på.

Indikatoren tennes når syste-
met er slått på.
Biler med isfjerner / varmetråder
under vindusviskere:
Isfjerneren / varmetrådene under
vindusviskerne slås automatisk
av etter en periode.
Biler med innretning for raskere
oppvarming av frontruten:
• Innretningen for raskere opp-

varming av frontruten slår seg
av automatisk etter 4 minut-
ter.

• Innretningen for raskere oppvarming av frontruten aktiveres ikke hvis
utetemperaturen er 5 °C eller høyere.

*1: Bryter for isfjerner / varmetråder under vindusviskere foran

*2: Bryter for innretning for raskere oppvarming av frontruten
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■ Plassering av luftuttak
Luftuttakene og luftmengden
endres i henhold til valgt luft-
strømmodus.

■ Justering av posisjonen samt åpning og lukking av luftutta-
kene

Luftuttak foran

Luftstrøm mot venstre eller
høyre, opp eller ned.
Skyv på rullehjulene for å
åpne eller lukke ventilene.
Skyv på rullehjulet for å åpne
eller lukke ventilen for passa-
sjerer i baksetet.

Luftuttak

1

2

3
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Luftuttak på sidene foran

Luftstrøm mot venstre eller høy-
re, opp eller ned.

Åpne ventilasjonsåpningen.
Lukke ventilasjonsåpningen.

■Bruke klimaanlegget i miljøvennlig kjøring
I miljøvennlig kjøring kontrolleres klimaanlegget på følgende måte for å priori-
tere drivstoffeffektiviteten:
●Turtall og kompressoroperasjon kontrolleres for å begrense oppvarming/

nedkjøling
●Viftehastighet begrenset når automatisk modus er valgt
Utfør følgende handlinger for å forbedre klimaanleggprestasjon:
●Juster viftehastigheten
●Juster temperaturinnstillingen
●Slå av miljøvennlig kjøring (→S. 183)

■Bruk av automatisk modus
Viftehastigheten justeres automatisk etter temperaturinnstillingen og forhol-
dene i omgivelsene.
Derfor kan viften stoppe en liten stund til varm eller kald luft blir klar til sirkule-
ring etter at  trykkes.

■Dugg på vinduene
●Det vil fort bli dugg på vinduene når fuktigheten i bilen er høy. Trykk på

 og luften avfuktes fra luftuttak og dugg fra frontruten fjernes effektivt.
●Hvis du slår av , dugger vinduene lettere.
●Vinduene dugger hvis modus for resirkulert luft brukes.

1

2
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■Modus for utvendig/resirkulert luft
●Ved kjøring på støvete veier som for eksempel tunneler eller i tung trafikk

skal du vri valgbryteren for utvendig/resirkulert luft til resirkulert luft. Dette er
effektivt for å forhindre at luft utenfra kommer inn i kupeen. Hvis du stiller inn
modus for resirkulert luft under nedkjøling, vil også kupeen kjøles ned.

●Modus for utvendig/resirkulert luft kan skifte automatisk avhengig av tempe-
raturinnstillingen eller temperaturen i kupeen.

■Når utetemperaturen er lav
Det kan hende at avfuktingsfunksjonen ikke kan startes selv om du trykker på

.
■ Innretning for raskere oppvarming av frontruten (utstyrsavhengig)

Hvis innretningen for raskere oppvarming av frontruten blir forsøkt aktivert
når temperaturen er 5 °C eller høyere, blinker indikatoren på bryteren for inn-
retningen for raskere oppvarming av frontruten fem ganger. I denne situasjo-
nen starter ikke innretningen for raskere oppvarming av frontruten.

■Lukt fra ventilasjon og klimaanlegg
●Sett klimaanlegget i modus for utvendig luft for å slippe inn frisk luft.
●Ved bruk av klimaanlegget kan ulike lukter fra innsiden og utsiden av bilen

komme inn i klimaanlegget. Dette kan da føre til at det kommer lukt fra luftut-
takene.

●For å redusere muligheten for luktdannelse:
• Det anbefales at klimaanlegget er stilt inn på utvendig luft før du stopper

bilen.
• Starttidspunktet for luften kan bli utsatt en kort periode rett etter at kli-

maanlegget startes i automatisk modus.
■Klimaanleggsfilter

→S. 371
■Tilpasning

Innstillingene (f.eks. modus for utvendig eller resirkulert luft) kan endres.
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 491)
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ADVARSEL

■Slik hindrer du at vinduene dugger

● Ikke bruk  ved bruk av kjølig luftstrøm i ekstremt fuktig vær. Forskjel-
len mellom utetemperaturen og temperaturen på frontruten kan føre til at
den ytre overflaten av vinduet begynner å dugge slik at du ikke kan se ut.

■Forhindre brannskader
● Ikke berør overflatene til de utvendige speilene når varmetrådene i spei-

lene er på.
●Biler med isfjerner / varmetråder under vindusviskere: Ikke berør glasset

nederst i frontruten eller siden av stolpene foran når isfjerneren / varmetrå-
dene under vindusviskerne er på.

●Biler med innretning for raskere oppvarming av frontruten: Ikke berør
frontruten eller siden av stolpene foran når innretningen for raskere opp-
varming av frontruten er på.

OBS

■For å hindre at 12-voltsbatteriet lades ut
La ikke klimaanlegget stå på lenger enn nødvendig når hybridsystemet er
slått av.

● Ikke plasser noe på dashbordet som
kan dekke til luftuttakene. Det kan føre
til at luftstrømmen hindres, og dermed
forhindre at den fjerner dugg fra frontru-
ten.
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Oppvarmet ratt∗ / setevarmere∗

∗: Utstyrsavhengig

Oppvarmet ratt og setevarmere varmer opp rattets sidegrep og
setene.

ADVARSEL

●Vær forsiktig slik at skader unngås hvis noen i følgende kategorier kom-
mer i kontakt med rattet og setene når varmen er på:
• Spedbarn, småbarn, eldre, syke og fysisk handikappede
• Personer med følsom hud
• Personer som er svekket
• Personer som har inntatt alkohol eller medisiner som fremkaller døsig-

het (sovemedisiner, forkjølelsesmedisiner osv.)
●Ta følgende forholdsregler for å forhindre mindre forbrenninger eller over-

oppheting:
• Ikke dekk setet med et teppe eller en pute når setevarmeren er på.
• Ikke bruk setevarmeren mer enn høyst nødvendig.

OBS

● Ikke legg tunge gjenstander med ujevn overflate på setene, og ikke stikk
skarpe gjenstander (nåler, spiker osv.) inn i dem.

●For å forhindre utlading av 12-voltsbatteriet bør ikke funksjonene brukes
når hybridsystemet ikke er i bruk.
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Slår varmen i rattet på/av
Indikatorlampen lyser når varmen i
rattet er på.

Det oppvarmede rattet kan brukes når tenningsbryteren står i ON-modus.

■ Forseter
Slår på setevarmeren

Venstre forsete (høyt)
Venstre forsete (lavt)
Høyre forsete (høyt)
Høyre forsete (lavt)
En indikatorlampe lyser når
setevarmeren foran er på.

Oppvarmet ratt

Setevarmere

1

2

3

4
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■ Bakseter (utstyrsavhengig)
Slår setevarmerne bak på/av
En indikatorlampe lyser når sete-
varmerne bak er på.

●Setevarmerne kan brukes når tenningsbryteren står i ON-modus.
●Slå av setevarmeren ved å sette bryteren i riktig posisjon når de ikke er i

bruk. Indikatorlampen slukker.
● I følgende situasjoner fungerer ikke setervarmeren bak, og indikatoren på

bryteren blinker fem ganger
• Når innretningen for raskere oppvarming av frontruten, frontlysene og

tåkelysene foran er på samtidig
• Når både innretningen for raskere oppvarming av frontruten, frontlysene

og tåkelysene foran er slått på, mens setervarmeren bak er aktivert (når
en av disse slås av, starter setevarmeren bak automatisk)
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Oversikt over kupélys

Kupélys (→S. 304)
Kupélys/leselys (→S. 304)
Belysning av dashbord

1

2

3
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■ Foran
Av
Dørstilling
Kupélysene slås på når en dør
åpnes. De slås av når dørene
lukkes.
På

■ Bak
Av
Dørstilling
Kupélyset slås på når en dør
åpnes. Det slukkes når dørene
lukkes.
På

Slår av/på lysene

Kupélys

1

2

3

1

2

3

Leselys
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●Belysning ved døråpning: Lysene slår seg automatisk på/av ved betjening
av tenningsbryteren, når den elektroniske nøkkelen er til stede, enten døre-
ne er låst/åpne og enten dørene åpnes eller lukkes.

●Hvis kupélysene blir værende på fordi en dør ikke er fullstendig lukket og
hovedbryteren for kupélyset er i dørposisjon, slukkes kupélysene automa-
tisk etter 20 minutter:

● Innstillinger (f.eks. medgått tid før lysene slår seg av) kan endres. 
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 491)



306 5-3. Bruke oppbevaringsfunksjonene

Oversikt over oppbevaringsrom

Oppbevaringsrom (→S. 310)
Hanskerom  (→S. 307)
Flaskeholdere (→S. 309)

Konsollboks  (→S. 307)
Koppholdere (→S. 308)
Oppbevaringsbokser 

(→S. 312)

ADVARSEL

●Etterlat ikke briller, lightere eller spraybokser i oppbevaringsrommene.
Dette kan medføre følgende når temperaturen i kupeen blir høy:
• Briller kan deformeres av varmen eller sprekke hvis de kommer i kon-

takt med andre oppbevarte gjenstander.
• Lightere eller spraybokser kan eksplodere. Lighteren kan ta fyr og

sprayboksen kan slippe ut gass hvis de kommer i kontakt med andre
oppbevarte gjenstander. Dette kan utgjøre en brannfare.

●Hold lokkene lukket når du kjører eller når oppbevaringsrommene ikke er i
bruk. Ved kraftig nedbremsing eller plutselig skjening kan fører og passa-
sjerer bli truffet av et åpent lokk eller innholdet i det, noe som kan føre til
personskader.

1
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4

5

6
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Hanskerommet kan åpnes ved å dra i hendelen, og kan låses eller
låses opp ved hjelp av den mekaniske nøkkelen.

Låse opp
Låse
Åpne

Trekk opp bryteren og løft opp lok-
ket.

Nedre boks
Øvre boks

Hanskerom

1

2

3

Konsollboks

1

2

Når konsollboksen brukes som armlene,
skyves lokket til konsollboksen forover
etter behov. Trekk lokket fremover ved å
holde i kanten foran på lokket.
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ADVARSEL

●Plasseringen av konsollboksen må ikke justeres mens bilen er i beve-
gelse.
Det kan føre til at føreren mister kontrollen over bilen, noe som igjen kan
forårsake ulykker med dødelige eller alvorlige personskader.

●Vær forsiktig slik at du ikke får hender eller føtter i klem mellom konsoll-
boksen foran og midtpanelet eller baksetet.

●Vær forsiktig slik at du ikke treffer passasjerer når du skyver på konsoll-
boksen foran.

●Kontroller at konsollboksen er låst i posisjon etter at du har forskjøvet den.

Koppholdere
Foran Bak

Trekk ned armlenet.

ADVARSEL

Sett ikke i andre ting enn kopper, drikkebokser eller flyttbare askebegre i
koppholderne.
Andre ting kan bli kastet ut av holderne ved eventuelle ulykker eller ved
kraftig nedbremsing, som igjen kan føre til skader. Prøv å dekke til varme
drikker slik at du ikke brenner deg.



3095-3. Bruke oppbevaringsfunksjonene

5

Funksjoner i kupeen

Flaskeholdere
Foran Bak

ADVARSEL

Ikke plasser annet enn flasker i flaskeholderne.
Andre gjenstander kan kastes ut av holderne hvis det skjer en ulykke eller
en kraftig nedbremsing, og føre til personskader.

OBS

Skru korken på flasken før du setter den i flaskeholderen. Ikke sett åpne
flasker, glass eller pappbegere som inneholder væske, i flaskeholderne.
Innholdet kan søles ut og glassene kan knuse.
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Trykk på lokket.
Oppbevaringsrom

ADVARSEL

Ikke oppbevar ting som er tyngre enn 200 g.
Det kan føre til at oppbevaringsrommet åpnes, og gjenstandene på innsi-
den kan falle ut og føre til en ulykke.
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Funksjoner i bagasjerommet

Løft krokene for å bruke dem.
Det følger med bagasjekroker for å
feste løse gjenstander.

Bagasjekroker

ADVARSEL

For å unngå skader må lastekrokene alltid skyves ned i innfelt posisjon når
de ikke er i bruk.

Kroker for handleposer

OBS

Ikke heng gjenstander som veier mer enn 4 kg i krokene for handleposer.
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■ Montere bagasjedekselet
La ”TOP”-merkene være
vendt opp, og sett inn høyre
siden av bagasjedekselet i
sporet. Press deretter
sammen venstre side av
bagasjedekselet og sett det
inn i sporet.

Oppbevaringsbokser
Type A Type B (biler uten reserve-

dekk)

Åpne gulvplaten ved å dra strop-
pen opp.

Varseltrekant osv. kan stues bort.

ADVARSEL

Kjør ikke med noen av gulvplatene åpne. Gjenstander kan falle ut og forår-
sake skade.

Bagasjedeksel (utstyrsavhengig)

1
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Fest krokene til hodestøttene
i baksetet.
Flytt om nødvendig på bakse-
tene for å få festet krokene
ordentlig.

Trekk ut bagasjedekselet, og
hekt det på festene.

■ Ta av bagasjedekselet
Frigjør dekselet fra venstre
og høyre fester, og la det
folde seg sammen.

Press sammen enden av
bagasjedekselet, og løft
bagasjedekselet opp.

2

3

1

2
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■ Stue bort bagasjedekselet (unntatt reservehjul i full størrelse)
Åpne gulvplaten bak, og ta ut
sideplatedekslene.

Sett inn høyre siden av baga-
sjedekselet i sporet. Press
deretter sammen venstre
side av bagasjedekselet og
sett det inn i sporet.

1

2
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ADVARSEL

●Sørg for at bagasjedekselet er forsvarlig montert/stuet. Unnlatelse av å
gjøre det kan føre til alvorlige personskader ved en eventuell kraftig ned-
bremsing eller kollisjon.

●For å unngå alvorlige personskader må du ikke plassere gjenstander oppå
bagasjedekselet.

● Ikke la barn klatre på bagasjedekselet. Det kan føre til skade på bagasje-
dekselet og i verste fall alvorlige personskader for barnet.

OBS

● Ikke legg tunge ting oppå bagasjedekselet.

●Monter dekselet i riktig retning, slik at
”TOP”-merket vender oppover.
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Den faste posisjonen til stengene kan endres for å tilpasses etter stør-
relsen og typen til bagasjen. Bagasjenettet kan også brukes til å for-
hindre at bagasjen faller ut ved å montere en av stengene på et lavere
nivå.

■ Monteringsposisjoner
Skyveskinne
Faste posisjoner i øvre nivå
Faste posisjoner i nedre nivå
A
Faste posisjoner i nedre nivå
B*

*: Kan ikke brukes på biler med
reservedekk i full størrelse.

Bagasjenett bak (utstyrsavhengig)

1

2

3

4
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■ Montere til øvre nivå og endre den faste posisjonen
● Montere bagasjenettet bak

Unntatt biler med reserve-
hjul i full størrelse: Ta ut
bagasjenettet bak.

Trykk høyre eller venstre
ende av stangen inn i sky-
veskinnen.

Trykk den andre enden av
stangen inn i skyveskin-
nen, og monter så begge
endene inn i de faste posi-
sjonene.
Etter montering kontrollerer
du at begge endene av stan-
gen er satt godt inn i de faste
posisjonene. 
Følg fremgangsmåten for
montering i motsatt rekkeføl-
ge for å fjerne bagasjenettet
bak.

1

2

3
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● Endre den faste posisjonen til stangen
Løft stangen for å flytte
den opp til skyveskinnen.

Skyv stangen til ønsket
fast posisjon, og trykk ned.
Flytt stangen slik at venstre
og høyre ende er jevne og
stangen er rett. 
Når du har endret posisjonen,
kontrollerer du at begge
endene av stangen er satt
godt inn i de faste posisjo-
nene.

1

2
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■ Montere til nedre nivå og endre den faste posisjonen
● Montere bagasjenettet bak

Unntatt biler med reserve-
hjul i full størrelse: Ta ut
bagasjenettet bak.

Trykk en ende av stangen
inn i en fast posisjon for å
gjøre stangen kortere.

Innrett den andre enden
av stangen med tilsva-
rende faste posisjon på
den andre siden, og slipp
stangen.
Etter montering kontrollerer
du at begge endene av stan-
gen er satt godt inn i de faste
posisjonene.
Følg fremgangsmåten for montering i motsatt rekkefølge for å fjerne
bagasjenettet bak.

1

2

3
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● Endre den faste posisjonen til stangen
Trykk en ende av stangen
inn i den faste posisjonen
for å gjøre stangen kor-
tere, og fjern bagasjenet-
tet.

Utfør trinn  og  i ”Montere bagasjenettet bak”. (→S. 319)
■ Stue bort bagasjenettet bak (unntatt biler med reservehjul i full

størrelse)
Åpne gulvplaten bak, og ta ut
sideplatedekslene.

Mens du trykker endene til
begge stengene på en side
av bagasjenettet inn i oppbe-
varingsområdet for å gjøre
stengene kortere, fester du
nettet i oppbevaringsområ-
det.

1

2 2 3

1

2
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Funksjoner i kupeen

ADVARSEL

Legg merke til følgende forholdsregler. Hvis du ikke følger disse forholdsre-
glene, kan det føre til alvorlige personskader.
● Ikke la barn klatre på eller leke med bagasjenettet.
● Ikke last bagasje i bagasjenettet bak høyere opp enn høyden til stangen.
●Når du monterer bagasjenettet bak til bilen, må du kontrollere at begge

endene til stangen er satt godt inn i de faste posisjonene.
●Fest bagasjenettet godt i oppbevaringsområdet når det stues bort.

OBS

● Ikke plasser bagasje som veier 10 kg eller mer i bagasjenettet bak.
●Monter stangen i tilsvarende faste posisjoner på venstre og høyre side slik

at stangen er rett. Hvis stangen er montert skjevt, kan bagasjenettet bak
løsne.

● Ikke bruk bagasjenettet bak med kun én av stengene montert. Stangen
kan bevege seg når bilen kjører, og det kan føre til skader på bagasjenett-
stangen eller annet utstyr i bagasjerommet.
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Når du har lang bagasje, kan gulvplaten legges flatt over mellomrom-
met mellom gulvplaten og romskilleren.

Legge ned seteryggen på baksetene. (→S. 133)
Løft den nærmeste siden av
gulvplaten opp og trekk gulvpla-
ten forover.

Løft motsatt side av gulvplaten
opp og legg den nærmeste
siden tilbake i opprinnelig stil-
ling.

Legg den motsatte siden av
gulvplaten over kanten på rom-
skilleren.

Gulvplate (biler uten reservehjul i full størrelse)

1

Romskiller

2

3

4

ADVARSEL

Vær oppmerksom så ikke fingre osv. kommer i klem når du utfører disse
prosedyrene.
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Funksjoner i kupeen

Andre funksjoner i kupeen

Plassert foran: 
Vipp ned.
Plassert på siden: 
Vipp ned, vipp av kroken og
sving den til siden.

Skyv dekselet opp.
Lyset slås på når dekselet skyves
bort.

Solskjermer
1

2

Sminkespeil

OBS

Ikke la lyset i sminkespeilet være på lenge når hybridsystemet er av for å
forhindre at 12-voltsbatteriet lades ut.
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Askebegeret kan monteres i kopp-
holderen. (→S. 308)

Flyttbart askebeger (utstyrsavhengig)

ADVARSEL

●Hold askebegeret lukket når det ikke er i bruk. Ved kraftig nedbremsing
eller plutselig skjening kan fører og passasjerer bli truffet av det åpne
askebegeret og/eller aske, noe som kan føre til personskader.

●For å forhindre brann må fyrstikker og sigaretter være helt slukket før de
legges i askebegeret. Deretter må du kontrollere at askebegeret er helt
lukket.

●Forhindre brann ved å unngå å legge papir eller andre brennbare ting i
askebegeret.
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Bruk en strømforsyning for elektroniske artikler som bruker mindre
enn 12 V DC / 10 A (strømforbruk på 120 W).
Sørg for at strømforbruket til alle tilkoblede strømuttak er mindre enn
120 W når du bruker elektroniske artikler.
Åpne lokket.

Strømuttakene kan brukes når tenningsbryteren står i ACC- eller ON-modus.

Strømuttak

Foran Bak

OBS

●Lukk dekslene til strømuttakene når de ikke er i bruk for å unngå skader. 
Fremmedlegemer eller væske som kommer inn i strømuttakene, kan forår-
sake kortslutning.

●For å forhindre utlading av 12-voltsbatteriet bør ikke strømuttakene brukes
lenger enn nødvendig når hybridsystemet er slått av.
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Legg ned armlenet når det skal
brukes.

Kleskrokene leveres med de
bakre støttehåndtakene.

Armlene

OBS

Ikke belast armlenet for mye. Det kan skade armlenet.

Kleskroker

ADVARSEL

Ikke heng kleshengere eller andre harde eller skarpe gjenstander på kro-
ken. Hvis SRS-gardinkollisjonsputene utløses, kan gjenstandene bli slynget
ut som prosjektiler og forårsake dødsfall eller alvorlige personskader.
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Et støttehåndtak som er montert i
taket, kan brukes til å støtte krop-
pen når du sitter i setet.

Støttehåndtak

ADVARSEL

Ikke bruk støttehåndtaket når du setter deg inn eller går ut av bilen, eller til å
løfte deg opp fra setet. 
Det kan skade støttehåndtaket, eller du kan falle og skade deg.

OBS

For å forhindre skade bør du ikke henge tunge gjenstander eller utsette
støttehåndtaket for tung belastning.
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Rengjøring og beskyttelse av bilen utvendig

● Jobb ovenfra og ned og bruk rikelig med vann på bilens karosseri, i
hjulbuene og på undersiden av bilen for å fjerne skitt og støv.

● Vask karosseriet med en svamp eller en myk klut, f.eks. et semsket
skinn.

● På flekker som sitter godt, bruker du et bilvaskemiddel og skyller
med rikelige mengder vann.

● Tørk av alt vannet.
● Voks bilen når den vanntette overflaten forringes eller blir matt.

Hvis vannet ikke danner dråper på en ren overflate, kan du ha på voks
mens karosseriet er avkjølt.

■Bilvaskautomater
●Før du vasker bilen:

• Fold inn speilene
• Slå av det elektriske baklukesystemet (utstyrsavhengig)
Begynn forfra. Husk å folde ut speilene igjen før du kjører.

●Børstene som brukes i bilvaskautomater, kan ripe opp bilens overflate og
skade lakken.

●Det kan hende at bakspoileren ikke tåler å bli vasket i enkelte bilvaskauto-
mater.
Det kan også være større fare for skade på bilen.

■Høytrykks bilvaskautomater
● Ikke la dysene på bilvaskautomaten komme for nær vinduene.
●Før bilvasken må du kontrollere at drivstoffluken på bilen er skikkelig lukket.

Ta hensyn til punktene nedenfor for å beskytte bilen og holde
den i topp stand:
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■Når du bruker en bilvaskautomat
●Hvis dørhåndtaket blir vått mens den elektroniske nøkkelen er innenfor rek-

kevidde, kan det føre til at døren låses og låses opp gjentatte ganger. Plas-
ser nøkkelen minst 2 meter fra bilen mens bilen vaskes. (Påse at nøkkelen
ikke blir stjålet.)

●Hvis den elektroniske nøkkelen befinner seg inne i bilen og dørhåndtaket
blir vått i løpet av bilvasken, vil du høre en varsellyd utenfor bilen. Lås alle
dørene for å slå av alarmen.

■Aluminiumsfelger
●Fjern umiddelbart eventuell smuss med et nøytralt vaskemiddel. Ikke bruk

harde børster eller slipemidler. Ikke bruk sterke eller etsende kjemiske ren-
semidler. 
Bruk det samme milde vaskemidlet og voks som brukes på lakken.

● Ikke bruk vaskemiddel på hjulene når de er varme, for eksempel etter å ha
kjørt lengre distanser i varmt vær.

●Skyll av vaskemiddel fra hjulene umiddelbart etter bruk.
■Støtfangere

Ikke skrubb med slipende rengjøringsmidler.
■Gjenoppretting av regndråpefordelingseffekt på speil (utstyrsavhengig)

Regndråpefordelingseffekten på speiloverflaten vil gradvis gjenopprettes når
den utsettes for sollys (→S. 143). 
Utfør følgende prosedyrer hvis du ønsker å gjenopprette effekten umiddel-
bart:

Påfør vann på speiloverflaten for å vaske bort smuss.
Fjern smuss med en ren, myk og våt klut.
Rengjør speiloverflaten med glassrengjøringsmiddel eller vanlig rengjø-
ringsmiddel. Skyll speiloverflaten grundig hvis du bruker vanlig rengjørings-
middel.
Tørk av vann fra speiloverflaten med en ren og myk klut e.l.
Parker bilen utendørs slik at speiloverflaten utsettes for sollys i ca. 5 timer.
(Gjenopprettingstiden varierer avhengig av mengde og type smuss.)

1

2

3

4

5
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ADVARSEL

■Når du vasker bilen
Ikke få vann på innsiden av motorrommet. Det kan forårsake brann i elek-
triske komponenter osv.

■Rengjøring av frontruten

●Når øvre del av frontruten (hvor regndråpeføleren er plassert) berøres av
en hånd

●Når en våt fille e.l. holdes nært inntil regndråpeføleren
●Hvis noe treffer frontruten
●Hvis du tar direkte på regndråpeføleren eller hvis noe kommer inn i regn-

dråpeføleren
■Forholdsregler for eksosanlegg

Eksos gjør eksosanlegget svært varmt.
Når du vasker bilen, må du passe på å ikke ta på eksosanlegget før det er
tilstrekkelig avkjølt, ettersom varme eksosrør kan føre til forbrenninger.

■Forholdsregler for blindsonedetektor (utstyrsavhengig)
Hvis lakkeringen på den bakre støtfangeren er avskallet eller oppskrapet,
kan det føre til funksjonsfeil. I slike tilfeller må du rådføre deg med en auto-
risert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt fagin-
stans.

Vri tenningsbryteren til av. 
Hvis vindusviskerbryteren står i ”AUTO”,
kan vindusviskerne starte uventet i føl-
gende situasjoner, og føre til at hender
kommer i veien eller andre alvorlige ska-
der, og forårsake skade på vindusvis-
kerne.

OFF (av)
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OBS

■Slik forhindrer du forringelse av lakk og rust på karosseriet og kompo-
nenter (aluminiumsfelger osv.)
●Vask bilen umiddelbart etter bruk i følgende tilfeller:

• Etter å ha kjørt i områder nær kysten
• Etter å ha kjørt på saltede veier
• Hvis du har fått tjære eller kvae på lakkoverflaten
• Hvis døde insekter eller ekskrementer fra insekter eller fugler har festet

seg på lakkoverflaten
• Etter å ha kjørt på steder som er forurenset med sot, oljeholdig røyk,

anleggsstøv eller kjemiske stoffer
• Hvis bilen blir svært tilsmusset med støv eller søle
• Hvis det søles væsker som benzen og bensin på lakkoverflaten

●Hvis lakken flasser av eller ripes opp, må du reparere den umiddelbart.
●For å forhindre at felgene ruster er det viktig å fjerne smuss og oppbevare

dem ved lav luftfuktighet.
■Rengjøring av utvendige lys

●Vask forsiktig. Ikke bruk organiske stoffer, og ikke skrubb med en hard
børste. 
Det kan skade overflatene på lysene.

● Ikke bruk voks på overflatene på lyktene.
Voks kan skade linsene.

■Ved bruk av bilvaskautomat
Vri viskerbryteren til av. Hvis du lar viskerbryteren stå på ”AUTO”, kan vin-
dusviskerne starte og viskerbladene bli ødelagt.

■Når du bruker bilvaskautomat med høytrykk
● Ikke la vannet fra høytrykksspylere treffe kameraet (utstyrsavhengig)

direkte eller i nærheten av kameraet under bilvask. Høytrykket kan føre til
at enheten ikke fungerer som normalt.

● Ikke hold dysen for nær hetter (deksler i gummi eller harpiks), kontakter
eller følgende deler. Delene kan bli skadet hvis de kommer i kontakt med
vann i høyt trykk.
• Trekkrelaterte deler
• Styredeler
• Opphengsdeler
• Bremsedeler
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Rengjøring og beskyttelse av bilen innvendig

Fjern smuss og støv med en støvsuger. Tørk av skitne flater med en
klut fuktet med lunkent vann.

● Fjern smuss og støv med en støvsuger.
● Tørk av smuss og støv med en myk klut fuktet med fortynnet ren-

gjøringsmiddel.
Bruk en fortynnet vannløsning med omtrent 5 %-oppløsning av et nøytralt
vaskemiddel for ull.

● Vri kluten godt, og tørk nøye av eventuelle rester av vaskemiddelet.
● Tørk av overflaten med en tørr, myk klut for å fjerne eventuell fuktig-

het. La skinninteriøret tørke i skyggen med god ventilasjon.

● Fjern løst smuss med en støvsuger.
● Påfør en mild såpeløsning på det syntetiske skinnet med en svamp

eller en myk klut.
● La løsningen virke i noen minutter. Fjern smuss, og tørk av løsnin-

gen med en ren, fuktig klut.

Prosedyrene nedenfor hjelper deg med å beskytte bilen innven-
dig og holde den i topp stand:

Beskyttelse av bilen innvendig

Rengjøring av områder med skinn

Rengjøring av områder med syntetisk skinn
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■Stell av områder med skinn
Toyota anbefaler rengjøring inne i bilen minst to ganger i året for å opprett-
holde kvaliteten på bilen innvendig.

■Skumrens av teppene
Det finnes flere skumrensemidler i salg. Bruk en svamp eller børste til å påfø-
re skummet. Gni i sirkler som overlapper hverandre. Ikke bruk vann. Tørk av
skitne overflater og la dem tørke. Du får best resultat hvis du holder teppet så
tørt som mulig.

■Sikkerhetsbelter
Rengjør med lunkent, mildt såpevann med en klut eller svamp. Kontroller
regelmessig om beltene er slitt, frynset eller skadet.

ADVARSEL

■Vann inne i bilen
●Du må ikke sprute eller søle væske i bilen, f.eks. på gulvet, i luftinntaks-

ventilene for hybridbatteriet (hovedbatteri) eller i bagasjerommet.
Dette kan forårsake funksjonsfeil eller brann i hybridbatteriet, elektriske
komponenter osv.

● Ikke la noen av komponentene til SRS-kollisjonsputene eller kablene inne
i bilen bli våte. (→S. 34)
En elektrisk feil kan få kollisjonsputene til å utløses eller ikke fungere som
de skal, noe som kan føre til alvorlige personskader.

■Rengjøring av interiøret (spesielt dashbordet)
Ikke bruk poleringsvoks eller polerende rensemiddel. Dashbordet kan gi
gjenskinn fra frontruten, blende sjåføren og føre til en ulykke med alvorlige
personskader.
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OBS

■Rengjøringsmidler
● Ikke bruk følgende typer rengjøringsmidler da disse kan misfarge interiøret

eller føre til striper eller skade på lakkerte flater:
• Deler utenom setene: Organiske stoffer som benzen eller bensin, alka-

liske løsninger eller syreløsninger, fargestoffer og blekemidler
• Seter: Alkaliske oppløsninger eller syreløsninger, som for eksempel tyn-

ner, benzen eller alkohol
● Ikke bruk poleringsvoks eller polerende rensemiddel. Lakkerte overflater

på dashbordet eller andre interiørdeler kan bli skadet.
■Forhindre skade på skinnoverflater

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor for å unngå skade og slitasje på
skinnoverflater:
●Fjern eventuelt støv og smuss på skinnoverflatene umiddelbart.
● Ikke utsett bilen for direkte sollys i lengre perioder om gangen. Parker

bilen i skyggen, spesielt om sommeren.
●Unngå å legge ting av vinyl eller plast eller ting som inneholder voks på

setene, da de har lett for å klebe seg til skinnoverflater når det blir varmt
inne i bilen.

■Vann på gulvet
Ikke vask bilgulvet med vann.
Bilsystemer, som f.eks. audiosystemet, kan bli skadet hvis vann kommer i
kontakt med elektriske komponenter over og under gulvet i bilen. Vann kan
også føre til at karosseriet ruster.

■Ved rengjøring av innsiden av frontruten (biler med Toyota Safety
Sense Trafikksikkerhetspakke)
Pass på at ikke glassrengjøringsmiddel kommer i kontakt med linsen. Ikke
rør linsen. (→S. 208)

■Rengjøre innsiden av bakruten
● Ikke bruk et rengjøringsmiddel for glass til å rengjøre bakruten. Det kan

skade varmetrådene på vindusglasset i bakruten. Bruk en klut fuktet med
lunkent vann, og tørk vinduet forsiktig rent. Tørk vinduet parallelt med var-
metrådene.

●Pass på at du ikke riper opp eller skader varmetrådene.
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Foreskrevet vedlikehold

Periodisk vedlikehold skal utføres i angitte intervaller i henhold til ved-
likeholdsplanen.

For detaljert vedlikeholdsplan viser vi til ”Toyota vedlikeholdshefte” eller
”Toyota garantihefte”.

Hva med vedlikehold du kan gjøre selv?
Mange av vedlikeholdspunktene er enkle å utføre hvis du har litt meka-
niske ferdigheter og grunnleggende bilverktøy.
Vær imidlertid oppmerksom på at en del vedlikeholdsoppgaver krever spe-
sialverktøy og spesielle ferdigheter. Disse bør utføres av kvalifiserte meka-
nikere. Selv om du er en erfaren ”gjør det selv”-mekaniker, anbefaler vi at
reparasjoner og vedlikehold utføres av en autorisert Toyota-forhandler. Alle
autoriserte Toyota-forhandlere vil ha et register over vedlikehold, noe som
kan være nyttig hvis du skulle få behov for garantivedlikehold. Hvis du vel-
ger å bruke en annen kvalifisert og utstyrt faginstans enn en autorisert
Toyota-forhandler til å utføre service eller vedlikehold på bilen, anbefaler vi
at du ber om at de oppbevarer dokumentasjon av vedlikeholdet.

Daglig stell og regelmessig vedlikehold er vesentlig for trygg og
økonomisk kjøring. Toyota anbefaler følgende vedlikehold:

Periodisk vedlikehold

Vedlikehold du kan gjøre selv
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■Her får du utført vedlikehold
For å holde bilen i best mulig stand anbefaler Toyota at alt vedlikehold og alle
andre inspeksjoner og reparasjoner utføres av en autorisert Toyota-forhand-
ler. For reparasjoner og vedlikehold som dekkes av garantien, ber vi deg
bruke en autorisert Toyota-forhandler som vil benytte originale Toyota-deler
ved eventuelle nødvendige reparasjoner. Det kan også være en fordel å
bruke autoriserte Toyota-forhandlere eller -verksted for reparasjoner og vedli-
kehold som ikke dekkes av garantien, siden medlemmer i Toyota-nettverket
kan gi deg eksperthjelp for alle problemer som måtte oppstå.
På grunn av sin erfaring med Toyota-biler vil en autorisert Toyota-forhandler
gjennomføre alt periodisk vedlikehold av bilen din på en sikker og økonomisk
måte.

■Trenger bilen reparasjon?
Vær på vakt mot endringer i ytelse og lyder og andre synlige tegn som indike-
rer at det er nødvendig med vedlikehold. Her følger noen viktige tegn:
●Motoren fusker
●Merkbart redusert trekkraft
●Uvanlige motorlyder
●Væskelekkasje under bilen (Det er imidlertid normalt at det drypper vann fra

klimaanlegget etter bruk.)
●Endret lyd fra eksosanlegget (Dette kan tyde på farlig karbonmonoksidlek-

kasje. Kjør med åpne vinduer, og få kontrollert eksosanlegget omgående.)
●Dekk som ser flate ut, uvant lyd fra dekkene i svinger, ujevn dekkslitasje
●Bilen trekker til siden når du kjører rett frem på flat vei
●Unormale lyder i forbindelse med fjæring
●Tap av bremseeffekt, slark i bremsepedalen, pedalen berører nesten gulvet,

eller bilen trekker til siden ved bremsing
●Motorens kjølevæsketemperatur er konstant høyere enn normalt (→S. 90)
Hvis du oppdager noen av disse tegnene, må du ta med bilen til en autorisert
Toyota-forhandler eller annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans, så
snart som mulig. Bilen kan trenge justering eller reparasjon.
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ADVARSEL

■Mangel på nødvendig vedlikehold av bilen
Feil vedlikehold kan føre til alvorlige skader på bilen samt alvorlige person-
skader.

■Bruke 12-voltsbatteriet
12-voltsbatteripoler, batteriklemmer og tilhørende utstyr inneholder bly og
blyforbindelser som kan føre til hjerneskade. Vask hendene etter håndtering
av batteriet. (→S. 353)
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Forholdsregler ved vedlikehold du kan 
gjøre selv

Hvis du utfører vedlikehold selv, må du utføre de riktige handlin-
gene som er beskrevet i disse avsnittene.

Punkter Deler og verktøy
Batteritilstand, 
12-voltsbatteri 
(→S. 353)

• Vanlig skiftenøkkel (for polklemmebolter)

Kjølevæskenivå 
for motor/
strømstyringsen-
het (→S. 349)

• ”Toyota Super Long Life Coolant” eller tilsvarende
kjølevæske av høy kvalitet med teknologi for hybrid
organisk syre med lang holdbarhet basert på ety-
lenglykol uten silikater, aminer, nitritter og borater
”Toyota Super Long Life Coolant” er en ferdigblan-
ding av 50 % frostvæske og 50 % avionisert vann.

• Trakt (som kun brukes til å fylle på kjølevæske)

Motoroljenivå
(→S. 346)

• ”Toyota Genuine Motor Oil” eller tilsvarende
• Fille eller papirhåndkle
• Trakt (som kun brukes til å fylle på motorolje)

Sikringer 
(→S. 376)

• Sikring med samme strømstyrke som originalsikrin-
gen

Lyspærer
(→S. 380)

• Lyspærer med samme nummer og watt som origina-
len

• Stjerneskrutrekker
• Flat skrutrekker
• Skiftenøkkel

Radiator og 
kondensator 
(→S. 350)

⎯

Dekktrykk 
(→S. 366) • Dekktrykkmåler • Tilgang til komprimert

luft

Spylervæske
(→S. 351)

• Vann eller spylervæske som inneholder frostvæske
(for bruk om vinteren)

• Trakt (brukes kun til å fylle på vann eller spylervæs-
ke)
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ADVARSEL

Motorrommet inneholder mange mekaniske deler og væsker som plutselig
kan begynne å bevege på seg, bli varme eller bli elektrisk ladet. Ta hensyn til
forholdsreglene nedenfor for å unngå alvorlige personskader.
■Ved arbeid i motorrommet

●Forsikre deg om at både ”POWER ON” i multiinformasjonsdisplayet og
”READY”-indikatoren er av.

●Hold hender, klær og verktøy borte fra viften og drivremmen.
●Pass på at du ikke berører motor, strømstyringsenhet, radiator, eksosma-

nifold osv. like etter kjøring når de kan være varme. Olje og andre væsker
kan også være varme.

● Ikke la noe som lett brenner, som papir og kluter, være igjen i motorrom-
met.

● Ikke røyk, forårsak gnister eller bruk åpen ild i nærheten av drivstoff. Driv-
stoffdamp er svært lettantennelig.

●Vær oppmerksom når du arbeider med bremsevæske. Den kan skade
hender, øyne og lakkoverflater. Hvis det kommer væske på hendene dine
eller i øynene, må du straks skylle det aktuelle området med rent vann.
Ta kontakt med lege hvis ubehaget vedvarer.

■Ved arbeid nær elektriske kjølevifter eller radiatorgrill
Kontroller at tenningsbryteren er slått av. Når tenningsbryteren er i ON-
modus, kan de elektriske kjøleviftene starte automatisk hvis klimaanlegget
er på og/eller kjølevæsketemperaturen er høy. (→S. 350)

■Vernebriller
Bruk vernebriller for å hindre at flygende eller fallende deler, væskesprut
osv. treffer øynene.

OBS

■Hvis du fjerner luftfilteret
Kjøring med luftfilteret fjernet kan føre til stor slitasje på motoren på grunn
av støv i luften.

■Hvis væskenivået er for lavt eller høyt
Det er normalt at bremsevæskenivået blir litt lavere når bremseklossene sli-
tes, eller når væskenivået i akkumulatoren er høyt.
Hvis tanken må fylles ofte, kan det være en indikasjon på et alvorlig pro-
blem.
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Panser

Trekk i utløserspaken for pan-
seret.
Panseret vil sprette litt opp.

Trykk utløserspaken for åpning
av panser til venstre, og løft opp
panseret.

Hold panseret åpent ved å sette
støttestangen i sporet.

Åpne panseret ved å løsne låsen fra innsiden av bilen.

1

2

3
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ADVARSEL

■Kontroll før kjøring
Kontroller at panseret er helt lukket og låst. 
Hvis panseret ikke låses skikkelig, kan det åpne seg mens bilen beveger
seg og føre til en ulykke som kan resultere i alvorlige personskader.

■Etter at støttestangen er satt inn i sporet
Kontroller at stangen støtter panseret skikkelig slik at det ikke faller ned på
hodet eller kroppen din.

OBS

■Ved lukking av panseret
Kontroller at støttestangen er satt tilbake på plass i klipset før du lukker pan-
seret. Hvis du prøver å lukke panseret med støttestangen oppe, kan panse-
ret bli skadd.
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Plassering av jekken

◆ Foran

◆ Bak

Følg instruksjonene som fulgte med jekken og bruk den forsik-
tig.
Plasser jekken riktig når du skal jekke opp bilen. Feil plassering
kan skade bilen eller føre til personskader.
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Motorrom

■12-voltsbatteri
→S. 353

Sikringsbokser (→S. 376)
Ekspansjonstank (→S. 349)
Oljepåfyllingslokk (→S. 347)
Kjølevæskebeholder 
for strømstyringsenhet

(→S. 349)

Radiator (→S. 350)
Kondenser (→S. 350)
Elektriske kjølevifter
Peilepinne (→S. 346)
Spylervæskebeholder

(→S. 351)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Kontroller oljenivået med peilepinnen når motoren har driftstempera-
tur og er slått av.
■ Kontroll av motoroljen

Parker bilen på et plant underlag. Vent i minst fem minutter etter
å ha varmet opp motoren og stanset den, slik at oljen renner ned
i bunnpannen.
Trekk opp peilepinnen mens
du holder en fille under
enden.

Tørk av peilepinnen.
Flat peilepinne: Sett peilepinnen helt inn igjen.
Ikke-flat peilepinne: Sett den
ikke-flate peilepinnen helt inn
igjen med de utstikkende
områdene (  på illustrasjo-
nen) pekende mot motoren.

Motorolje

1

2

3

4

1
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Trekk opp peilepinnen mens du holder en fille under enden, og
kontroller oljenivået.

Lav
Normal
For høyt

Formen på peilepinnen varierer avhengig av typen bil eller motor.
Tørk av peilepinnen, og sett den helt inn igjen.

■ Etterfylling av motorolje
Hvis oljenivået er under eller
nær merket for lavt nivå, etter-
fyller du med samme oljetype
som allerede er på motoren.

Kontroller oljetypen og klargjør nødvendige hjelpemidler før du
etterfyller olje.

Ta av oljepåfyllingslokket ved å vri det mot klokken.
Fyll på motorolje sakte, og kontroller med peilepinnen.
Sett på oljepåfyllingslokket ved å vri det med klokken.

5

1

2

3

Flat peilepinne Ikke-flat peilepinne

Måleside

6

Valg av motorolje →S. 476

Oljemengde 
(minimum → maksimum) 1,5 l

Punkter Ren trakt

1

2

3
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■Motoroljeforbruk
Under kjøring vil det brukes en viss mengde olje. I følgende situasjoner kan
oljeforbruket øke, og det kan bli nødvendig med påfyll av olje mellom oljeskif-
tintervallene.
●Når motoren er ny, for eksempel like etter kjøp av bilen eller etter å ha skiftet

motor
●Hvis det er brukt olje av lav kvalitet eller med uegnet viskositet
●Når det kjøres med høy motorhastighet eller med tung belastning, ved tau-

ing eller under kjøring med mye akselerering eller nedbremsing
●Når bilen står lenge på tomgang, eller under mye kjøring i tung trafikk

ADVARSEL

■Brukt motorolje
●Brukt motorolje inneholder potensielt farlig forurensning som kan føre til

hudirritasjon som for eksempel betennelse og hudkreft, så du må unngå
vedvarende og gjentatt kontakt med den. Vask grundig med såpe og vann
for å fjerne brukt motorolje fra huden.

●Brukt olje og oljefiltre skal leveres på godkjent innsamlingsplass. Ikke kast
brukt motorolje og oljefiltre i husholdningsavfallet, i kloakken eller på bak-
ken. 
Kontakt en autorisert Toyota-forhandler eller annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans, bensinstasjon eller bildelforhandler hvis du ønsker ytter-
ligere informasjon vedrørende resirkulering eller kondemnering.

●Brukt motorolje må oppbevares utilgjengelig for barn.

OBS

■Slik forhindrer du alvorlig skade på motoren
Kontroller oljenivået regelmessig.

■Ved skifte av motorolje
●Pass på at du ikke søler motorolje på bilens komponenter.
● Ikke fyll for mye olje på motoren, det vil skade motoren.
●Kontroller oljenivået med peilepinnen hver gang du etterfyller.
●Pass på at oljepåfyllingslokket trekkes skikkelig til.
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Kjølevæskenivået er tilfredsstillende når det står mellom linjene
”FULL” og ”LOW” på beholderen når hybridsystemet er kaldt.
■ Ekspansjonstank

Tanklokk
”FULL”-linje
”LOW”-linje
Hvis nivået er på eller under
”LOW”-linjen, må du etterfylle
kjølevæske opp til ”FULL”-linjen.
(→S. 463)

■ Kjølevæskebeholder for strømstyringsenhet
Tanklokk
”FULL”-linje
”LOW”-linje
Hvis nivået er på eller under
”LOW”-linjen, må du etterfylle
kjølevæske opp til ”FULL”-linjen.
(→S. 463)

■Valg av kjølevæske
Bruk kun ”Toyota Super Long Life Coolant” eller tilsvarende kjølevæske med
langvarig organisk syreteknologi basert på etylenglykol uten silikater, aminer,
nitritter og borater.
”Toyota Super Long Life Coolant” er en blanding av 50 % frostvæske og 50 %
avionisert vann. (Minimumstemperatur: –35 °C)
Ta kontakt med en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifi-
sert og utstyrt faginstans for ytterligere informasjon om kjølevæske.

■Hvis kjølevæskenivået synker raskt etter etterfylling
Kontroller radiatoren, slanger, lokk på kjølevæskebeholder for motor/strøm-
styringsenhet, avtappingskran og vannpumpe visuelt. 
Hvis du ikke finner noen lekkasje, må du få en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans til å teste lokket og
kontrollere for lekkasjer i kjølesystemet.

Kjølevæske

1

2

3

1

2

3
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Kontroller og fjern eventuelle fremmedlegemer i radiatoren og kon-
densatoren. 
Hvis noen av delene ovenfor er veldig skitne eller hvis du ikke er sik-
ker på tilstanden, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-
forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

ADVARSEL

■Når hybridsystemet er varmt
Ikke ta av lokk på kjølevæskeholderen for motor/strømstyringsenhet.
Kjølesystemet kan være under trykk og kan sprute ut varm kjølevæske hvis
lokket tas av, og det kan føre til alvorlige skader som forbrenninger.

OBS

■Etterfylling av kjølevæske
Kjølevæske er verken rent vann eller konsentrert frostvæske. Den riktige
blandingen av vann og frostvæske må brukes for å få riktig smøring, korro-
sjonsbeskyttelse og kjøling. Les etiketten på frostvæsken eller kjølevæsken
nøye.

■Hvis du søler ut kjølevæske
Skyll med vann for å unngå skade på deler eller lakk.

Radiator og kondenser

ADVARSEL

■Når hybridsystemet er varmt
Ikke rør radiatoren eller kondenseren. De kan være varme og føre til alvor-
lige skader som forbrenninger.

■Når de elekriske kjøleviftene er i drift
Ikke rør motorrommet.
Når tenningsbryteren er i ON-modus, kan de elektriske kjøleviftene starte
automatisk hvis klimaanlegget er på og/eller kjølevæsketemperaturen er
høy. Pass på at tenningsbryteren er slått av ved arbeid nær de elektriske
kjøleviftene eller radiatorgrillen.
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Uten nivåmåler

Hvis en av spylerne ikke fungerer
eller varselmeldingen vises i multi-
informasjonsdisplayet, kan spyler-
tanken være tom. Etterfyll
spylervæske.

Med nivåmåler

Hvis spylervæskenivået er på eller
under ”LOW” (minimum), må du
fylle på spylervæske.

■Bruk av måleren (utstyrsavhengig)

Spylervæske

Du kan kontrollere spylervæskenivået ved
å sjekke posisjonen til nivået på hullene
dekket med væske i måleren.
Hvis nivået faller under det andre hullet
fra bunnen (i ”LOW”-posisjon (lav)), skal
du fylle på spylervæske.

Gjeldende 
væskenivå
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ADVARSEL

■Når du fyller spylervæske
Ikke etterfyll spylervæske når hybridsystemet er varmt eller når det er i drift,
da spylervæsken inneholder alkohol og kan ta fyr hvis den søles på moto-
ren osv.

OBS

■ Ikke bruk andre væsker enn spylervæske
Ikke bruk såpevann eller frostvæske for motoren i stedet for spylervæske.
Det kan føre til striper på bilens lakkerte flater.

■Fortynning av spylervæske
Tynn ut spylervæsken med vann om nødvendig. 
Ta hensyn til frysetemperaturene som er angitt på spylervæskeflasken.
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12-voltsbatteri

12-voltsbatteriet er plassert i ven-
stre side av bagasjerommet.

Biler med reservehjul i full stør-
relse: Vri knotten til hvert klips
på den bakre gulvplaten for å
åpne.

Når du kontrollerer batteripolene

Ta av den bakre gulvplaten.

Plassering

Demontere dekselet for 12-voltsbatteriet
1

2
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Ta av det øvre dekselet med en
flat skrutrekker eller tilsvarende
verktøy.
Dekk over enden av skrutrekkeren
med en fille for å forhindre skade
på dekselet.

Når du kontrollerer eller skifter ut 12-voltsbatteriet

Åpne gulvplaten bak og venstre
sideplatedeksel.

Ta av dekselet.

Kontroller at polene på 12-voltsbatteriet ikke er korrodert og at det
ikke er løse koblinger, sprekker eller løse fester.

Poler
Festebrakett

3

2

3

Utvendig

1

2
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Betydningen av de enkelte varselsymbolene på 12-voltsbatteriet er
følgende:

■Før lading
Ved lading produserer 12-voltsbatteriet brannfarlig og eksplosiv hydrogen-
gass. Ta derfor følgende forholdsregler før opplading:
●Hvis 12-voltsbatteriet lades mens det er montert i bilen, må du sørge for å

koble fra godskabelen.
●Pass på at laderen er slått av før den kobles til og fra batterikablene til 12-

voltsbatteriet.

Varselsymboler

Ingen røyking, ingen
åpen ild, ingen gnister Batterisyre

Beskytt øynene Følg instruksjoner 
for bruk

Holdes unna barn Eksplosiv gass
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■Etter opplading/tilkobling av 12-voltsbatteriet
kan det hende at hybridsystemet ikke vil starte. Følg fremgangsmåten neden-
for for å initialisere systemet.

Sett giret i P-stilling.
Åpne og lukk en av dørene.
Start hybridsystemet på nytt.

●Det er kanskje ikke mulig å låse opp dørene med smart inngangs- og start-
system like etter at du har koblet 12-voltsbatteriet til igjen. Du må da bruke
fjernkontrollen eller den mekaniske nøkkelen til å låse eller låse opp dørene.

●Start hybridsystemet mens tenningsbryteren står i ACC-modus. Det kan
hende at hybridsystemet ikke starter når tenningsbryteren er slått av.
Hybridsystemet vil imidlertid fungere som normalt ved andre forsøk.

●Tenningsbrytermodus registreres av bilen. Hvis 12-voltsbatteriet er koblet til,
setter bilen tenningsbrytermodusen i statusen den hadde før batteriet ble
frakoblet. Sørg for å slå av tenningsbryteren før du kobler fra 12-voltsbatte-
riet. Vær spesielt forsiktig når du kobler fra 12-voltsbatteriet og tenningsbry-
termodus er ukjent før utlading.

Hvis hybridsystemet ikke starter selv etter flere forsøk, kan du kontakte en
autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt fag-
instans.

ADVARSEL

■Kjemikalier i 12-voltsbatteriet
12-voltsbatteriet inneholder giftig og etsende svovelsyre og kan produserer
brannfarlig og eksplosiv hydrogengass. Ta alltid hensyn til forholdsreglene
nedenfor når du arbeider på eller nær 12-voltsbatteriet, for å redusere faren
for alvorlige personskader:
● Ikke rør batteripolene på 12-voltsbatteriet med verktøy slik at det kommer

gnister fra dem.
● Ikke røyk eller tenn fyrstikker i nærheten av 12-voltsbatteriet.
●Unngå kontakt med øyne, hud og klær.
● Ikke pust inn eller svelg elektrolytt.
●Bruk vernebriller når du arbeider ved eller med 12-voltsbatteriet.
●Hold barn borte fra 12-voltsbatteriet.

■Sikker lading av 12-voltsbatteriet
12-voltsbatteriet må alltid lades i et åpent område. Lad ikke 12-voltsbatteriet
i en garasje eller lukket rom uten tilstrekkelig ventilasjon.

■Slik lader du 12-voltsbatteriet
Utfør bare sen lading (5 A eller mindre). 12-voltsbatteriet kan eksplodere
hvis det lades raskere.

1

2

3
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ADVARSEL

■Krisetiltak i forbindelse med elektrolytt
●Hvis du får elektrolytt i øynene,

må du straks skylle dem med rent vann i minst 15 minutter og omgående
kontakte lege. Fortsett om mulig å påføre vann med svamp eller klut til du
kommer til legen.

●Hvis du får elektrolytt på huden
Vask det utsatte området omhyggelig med vann. Hvis du føler smerte eller
svie, skal du kontakte lege omgående.

●Hvis du får elektrolytt på klærne
Den kan trekke gjennom klærne til huden. Ta omgående av deg klærne,
og følg om nødvendig fremgangsmåten beskrevet ovenfor.

●Hvis du svelger elektrolytt, må du
drikke store mengder vann eller melk. Kontakt lege omgående.

■Når 12-voltsbatteriet skiftes
Bruk et 12-voltsbatteri beregnet for denne bilen. Hvis ikke kan det komme
hydrogengass inn i passasjerrommet og forårsake brann eller eksplosjon.
Når du skal skifte 12-voltsbatteriet, må du ta kontakt med en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Frakobling av 12-voltsbatteriet

OBS

■Opplading av 12-voltsbatteriet
12-voltsbatteriet må aldri lades mens hybridsystemet er i drift. Kontroller
også at alt tilbehør er slått av.

Ikke koble fra den negative (–) polen på
karosseriet. Den frakoblede negative (–)
polen kan berøre den positive (+) polen,
noe som kan gi en kortslutning og føre til
alvorlige personskader.
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Dekk

Se om slitasjeindikatorene vises på dekkene. Se også om dekkene
har ujevn slitasje, f.eks. stor slitasje på den ene siden av mønsteret.
Kontroller tilstanden og trykket for reservehjulet hvis det ikke roteres.

Nytt mønster
Slitt mønster
Slitasjeindikator
Plasseringen av slitasjeindikatorene for mønsteret vises med ”TWI”-
eller ”Δ”-merkene eller lignende som er støpt inn i sideveggen på hvert
dekk.
Skift dekk dersom slitasjeindikatorene vises.

Skift eller roter dekk i henhold til vedlikeholdsplan og slitasje.

Kontroll av dekk

1

2

3
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Roter dekkene i den angitte rekkefølgen.

Modeller med tohjulsdrift: 
For å utlikne forskjellen i slitasje mellom for- og bakhjul anbefaler Toyota at
dekkene roteres ved ca. hver 10 000 km. 
Glem ikke å initialisere varselsystemet for dekktrykk etter dekkrotasjon.
(utstyrsavhengig)
AWD-modeller: 
For å utlikne forskjellen i slitasje mellom for- og bakhjul anbefaler Toyota at
dekkene roteres ved ca. hver 5 000 km. 
Glem ikke å initialisere varselsystemet for dekktrykk etter dekkrotasjon.
(utstyrsavhengig)

Bilen din er utstyrt med dekktrykksensorer for å oppdage lavt dekk-
trykk før alvorlige problemer oppstår.
Hvis dekktrykket faller under et forhåndsbestemt nivå, advares føre-
ren av en varsellampe. (→S. 402)

◆ Installere dekktrykksensorer

Når dekk eller felg skiftes, må dekktrykksensorer også installeres.
Når nye dekktrykksensorer installeres, må nye ID-koder registreres
i dekktrykkvarselcomputeren, og varselsystemet for dekktrykk må
initialiseres. Få ID-koder for dekktrykksensor registrert av en autori-
sert Toyota-forhandler, et autorisert verksted eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans. (→S. 361)

Dekkrotasjon

Biler uten reservehjul i full stør-
relse

Biler med reservehjul i full
størrelse

Varselsystem for dekktrykk (utstyrsavhengig)

Foran Foran
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◆ Initialisering av varselsystem for dekktrykk

Varselsystemet for dekktrykk må initialiseres når dekkstørrelsen
endres.
Når varselsystemet for dekktrykk er initialisert, settes det gjeldende
dekktrykket som trykkstandard.

■ Slik initialiseres varselsystemet for lavt dekktrykk
Parker bilen på et trygt sted og slå av tenningsbryteren.
Initialisering kan ikke utføres mens bilen er i bevegelse.
Juster dekktrykket til det angitte dekktrykket for kalde dekk. 
(→S. 481)
Påse at du justerer dekktrykket til det angitte dekktrykket for kalde dekk.
Varselsystemet for dekktrykk fungerer ut i fra dette trykknivået.
Sett tenningsbryteren i ON-modus.

Trykk og hold nede nullstil-
lingsbryteren for dekktrykk til
varsellampen for dekktrykk
blinker sakte tre ganger.

Vent i noen minutter mens tenningsbryteren står i ON-modus, og
slå deretter tenningsbryteren av.

1

2

3
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◆ Registrere ID-koder

Dekktrykksensoren er utstyrt med en unik ID-kode. Når du skifter ut
en dekktrykksensor, er det nødvendig å registrere ID-koden. Få ID-
koden registrert hos en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Tidspunkt for bytte av dekk
Dekkene må byttes i følgende tilfeller:
●Slitasjeindikatorene vises på et dekk.
●Det er skader på dekket, som for eksempel kutt eller sprekker som er dype

nok til å skade strukturen i dekket, og utbulinger som tyder på indre skader
●Dekket blir ofte flatt eller kan ikke repareres på grunn av størrelsen eller

plasseringen av et kutt eller en annen skade
Hvis du er usikker, må du rådføre deg med en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Skifte dekk og felger (biler med varselsystemet for dekktrykk)
Hvis ID-koden for dekktrykksensorer ikke er registrert, virker ikke varselsyste-
met for dekktrykk som det skal. Etter ca. 10 minutter blinker varsellampen for
dekktrykk i ett minutt og fortsetter å lyse for å indikere en systemfeil.

■Levetid for dekk
Et dekk som er mer enn 6 år gammelt, må kontrolleres av en fagperson, selv
om det sjelden eller aldri er brukt eller ikke har synlig skade.

■Rutinemessig kontroll av dekktrykk (biler med varselsystem for dekk-
trykk)
Varselsystemet for dekktrykk er ikke en erstatning for rutinemessige kontrol-
ler av dekktrykket. Sjekk dekktrykket som en del av din daglige rutinesjekk av
bilen.

■Hvis sporvidden på vinterdekk er mindre enn 4 mm
Dekkenes vintereffekt forsvinner.
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■Situasjoner der varselsystemet for dekktrykk kanskje ikke fungerer som
det skal (utstyrsavhengig)
●Det kan hende at varselsystemet for dekktrykk ikke fungerer som det skal

under følgende forhold.
• Hvis det brukes felger som ikke er originale Toyota-felger.
• Et dekk har blitt erstattet med et dekk som ikke er et originaldekk.
• Et dekk har blitt erstattet med et dekk som ikke er av spesifisert størrelse.
• Kjettinger osv. er satt på.
• Låsemutrer er satt på.
• Et hjelpestøttet punkteringssikkert dekk er satt på.
• Hvis det er montert vindusbelegg som påvirker radiobølgesignaler.
• Hvis det er masse snø eller is på bilen, spesielt rundt hjulene eller skjer-

mene.
• Hvis dekktrykket er mye høyere enn det spesifiserte nivået.
• Hvis reservehjulet er på et sted som har dårlige mottaksforhold for radio-

signaler.*
• Hvis en lang metallgjenstand som kan forstyrre signalmottaket, legges i

bagasjerommet.*
*: Biler med reservehjul i full størrelse

●Ytelsen kan bli påvirket i følgende situasjoner.
• Nær fjernsynsmaster, radiostasjoner, elektriske kraftstasjoner, bensinsta-

sjoner, flyplasser, store skjermer eller andre anlegg som genererer sterke
radiobølger

• Hvis du har en bærbar radio, mobiltelefon, trådløs telefon eller annet
trådløst kommunikasjonsutstyr på deg

●Når bilen står parkert, kan det ta lenger tid for varselet å starte eller slå seg
av.

●Når dekktrykket minsker raskt, for eksempel ved en punktering, er det ikke
sikkert at varselet fungerer.
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■ Initialisere (biler med varselsystem for dekktrykk)
●Pass på å initialisere etter å ha justert dekktrykket.

Du må dessuten passe på at dekkene er kalde før initialisering eller juste-
ring av dekktrykk utføres.

●Hvis du ved et uhell slår av tenningsbryteren under initialisering, er det ikke
nødvendig å trykke på nullstillingsbryteren igjen ettersom initilalisering vil
begynne på nytt automatisk når tenningsbryteren settes på ON neste gang.

●Hvis du trykker på nullstillingsbryteren ved et uhell når initialisering ikke er
nødvendig, må du justere dekktrykket til det spesifiserte nivået når dekkene
er kalde. Utfør deretter initialisering igjen.

■Hvis initialiseringen av varselsystemet for dekktrykk mislykkes (utstyrs-
avhengig)
Initialisering kan fullføres innen få minutter. Men i de følgende tilfellene har
ikke innstillingene blitt lagret, og systemet vil ikke fungere som det skal. Hvis
gjentatte forsøk på å lagre dekktrykkinnstillingene mislykkes, må du få bilen
kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifi-
sert og utstyrt faginstans.
●Når du bruker nullstillingsbryteren for varsling av dekktrykk, vil ikke varsel-

lampen for dekktrykk blinke tre ganger.
●Etter at du har kjørt en stund siden initialiseringen ble fullført, vil varsellam-

pen lyse etter å ha blinket i ett minutt.
■Registrere ID-koder (biler med varselsystem for dekktrykk)

ID-kodene for dekktrykksensorer for to sett med hjul kan registreres.
Hvis ID-kodene for hjulene på både vanlige hjul og vinterhjul er registrert på
forhånd, er det ikke nødvendig å registrere ID-kodene når du skifter vanlige
hjul med vinterhjul.
Spør en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans hvis du vil ha mer informasjon om å endre ID-koder.

■Varselsystemet for dekktrykks varselytelse (utstyrsavhengig)
Varselsystemet for dekktrykks varsel vil endres i samsvar med forholdene det
ble initialisert under. Derfor kan systemet varsle selv om dekktrykket ikke når
et tilstrekkelig lavt nivå, eller hvis trykket er høyere enn trykket som det ble
justert til da systemet ble initialisert.
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ADVARSEL

■Kontroll eller skifting av dekk
Ta hensyn til retningslinjene nedenfor for å forhindre ulykker.
Hvis de ikke følges, kan det føre til skader på drivverket og medføre farlige
kjøreegenskaper, noe som kan føre til ulykker med alvorlige personskader.
● Ikke bland dekk av forskjellig merke, modell eller med ulikt 

mønster. Bland heller ikke dekk med svært forskjellig slitasje.
● Ikke bruk andre dekkdimensjoner enn de som anbefales av Toyota.
● Ikke bland dekk med ulik konstruksjon (radial- og diagonaldekk).
● Ikke bland sommerdekk, helårsdekk og vinterdekk.
● Ikke bruk dekk som er brukt på et annet kjøretøy.

Ikke bruk dekk hvis du ikke er sikker på at de ikke er brukt tidligere.
●Biler med kompakt reservehjul: Ikke tau bilen hvis den har et kompakt

reservedekk festet.
●Biler med nødreparasjonssett for punktert dekk: Ikke kjør med tilhenger

hvis et av dekkene er reparert med nødreparasjonssettet for punktert
dekk. Belastningen kan føre til uventet skade på dekket.

■ Initialisering av varselsystemet for dekktrykk (utstyrsavhengig)
Ikke bruk nullstillingsbryteren for varsling av dekktrykk uten først å justere
dekktrykket til det spesifiserte nivået. Ellers kan det hende at varsellampen
for dekktrykk ikke slås på selv når dekktrykket er lavt, eller det kan slå seg
på når dekktrykket faktisk er normalt.
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OBS

■Reparere eller bytte dekk, felger, dekktrykksensorer og ventilhetter
(biler med varselsystemet for dekktrykk)
●Ved fjerning eller montering av felger, dekk eller dekktrykksensorer, kon-

takt en autorisert Toyota-forhandler, siden dekktrykksensorene kan skades
hvis de ikke behandles riktig.

●Pass på å sette på plass ventilhettene. Hvis ventilhettene ikke settes på
plass, kan det komme vann inn i dekktrykksensorene slik at de spretter
opp.

●Bruk ikke andre ventilhetter enn de som er spesifisert for dekket. Hetten
kan bli sittende fast.

■For å unngå skade på dekktrykksensorene (biler med varselsystem for
dekktrykk)
Når et dekk er reparert med flytende tetningsmiddel, kan det hende at dekk-
trykksensorene ikke fungerer som de skal. Hvis det er brukt flytende tet-
ningsmiddel, må du kontakte en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans så snart som mulig. Etter bruk av fly-
tende tetningsmiddel må du forsikre deg om at dekktrykksensorer skiftes
under reparasjon eller skifte av dekk. (→S. 359)

■Kjøring på ujevne veier
Ta spesielt hensyn når du kjører på hullete vei eller veier med løst veidekke.
Slike forhold kan føre til at dekktrykket blir lavere slik at dempeegenska-
pene reduseres. I tillegg kan kjøring på ujevne veier skade selve dekkene,
felgene og karosseriet.

■Hvis dekktrykket i hvert dekk blir lavt mens du kjører
Ikke kjør videre. Dekkene og/eller felgene kan ødelegges.
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Dekktrykk

■Konsekvenser av feil dekktrykk
Kjøring med feil dekktrykk kan føre til følgende:
●Redusert drivstofføkonomi
●Redusert kjørekomfort og dårlige kjøreegenskaper
●Redusert dekk på grunn av slitasje
●Redusert sikkerhet
●Skade på drivverket
Hvis et dekk må pumpes ofte, må du få det kontrollert av en autorisert Toyota-
forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

Sørg for at dekkene alltid har riktig trykk. Dekktrykket bør kon-
trolleres minst én gang hver måned. Toyota anbefaler imidlertid
at du kontrollerer dekktrykket én gang hver annen uke. 
(→S. 481)

Informasjonsetikett om dekkbelastning
Dekktrykket er angitt på etiketten
på stolpen på førersiden slik det
vises.
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■ Instruksjoner for kontroll av dekktrykk
Ta hensyn til følgende når du kontrollerer dekktrykket:
●Kontroller dekkene bare når de er kalde.

Riktig trykk kan avleses hvis bilen har vært parkert i minst 3 timer eller ikke
har vært kjørt mer enn 1,5 km.

●Bruk alltid dekktrykkmåler.
Det er vanskelig å bedømme om et dekk har riktig dekktrykk kun basert på
utseende.

●Det er normalt at dekktrykket er høyere etter kjøring, da varme genereres i
dekket. Ikke reduser trykket etter kjøring.

●Passasjerer og bagasje må plasseres slik at bilen er balansert.

ADVARSEL

■Riktig trykk er vesentlig for å få god dekkytelse
Sørg for at dekkene har riktig trykk.
Hvis dekkene ikke har riktig trykk, kan følgende forhold oppstå, som igjen
kan føre til en ulykke med alvorlige personskader:
●Stor slitasje
●Ujevn slitasje
●Reduserte kjøreegenskaper
●Mulig eksplosjon i overopphetede dekk
●Luftlekkasje mellom dekk og felg
●Deformert felg og/eller skadet dekk
●Større fare for dekkskade under kjøring (på grunn av hindringer i veiba-

nen, ekspansjonsfuger, skarpe kanter i veibanen osv.)

OBS

■Ved kontroll og justering av dekktrykk
Husk å sette på plass ventilhettene.
Hvis en ventilhette ikke settes på, kan det komme smuss eller fuktighet inn i
ventilen, slik at det slippes ut luft som kan føre til redusert dekktrykk.
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Felger

Når du skifter felg, må du påse at felgene erstattes med felger som
har samme bæreevne, diameter, felgbredde og rundhet*.
Riktige felger fås hos en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
*: Vanligvis kalt ”rundhet”.

Toyota anbefaler ikke bruk av følgende:
● Felger med forskjellig dimensjon eller av forskjellig type
● Brukte felger
● Bøyde felger som er rettet opp

● Bruk kun Toyota hjulmutre og hjulnøkler laget for aluminiumsfel-
gene dine.

● Hvis du roterer, reparerer eller skifter hjul, må du påse at hjulmu-
trene fortsatt er trukket til etter å ha kjørt 1 600 km.

● Vær forsiktig så du ikke skader aluminiumsfelgene hvis du bruker
kjettinger.

● Bruk kun Toyota originale avbalanseringsvekter eller tilsvarende og
plast- eller gummihammer når du avbalanserer hjulene.

Hvis en felg er skjev, sprukket eller mye korrodert, må den skif-
tes ut. Hvis det ikke blir gjort, kan dekket skilles fra felgen og
føre til at du mister kontroll over bilen.

Valg av felg

Forholdsregler for aluminiumsfelger
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■Når du skifter felg (biler med varselsystem for dekktrykk)
Felgene på bilen din er utstyrt med dekktrykksensorer som gjør at varselsys-
temet for dekktrykk kan avgi utdypende varsler hvis dekktrykket senkes. Når
det skiftes felger, må det alltid monteres dekktrykksensorer. (→S. 359)

ADVARSEL

■Ved skifte av felger
● Ikke bruk felger med andre dimensjoner enn det som anbefales i bruker-

håndboken, da det kan føre til at du mister kontrollen over bilen.
●Bruk aldri slange i et slangeløst dekk som lekker luft. Det kan føre til en

ulykke og forårsake alvorlige personskader.
■Ved montering av hjulmutrene

●Bruk aldri olje eller fett på hjulboltene eller hjulmutrene.
Olje eller fett kan føre til at hjulmutrene trekkes til for mye, noe som igjen
kan føre til skade på bolter eller felgskiver. I tillegg kan olje eller fett få hjul-
mutrene til å løsne. Hjulet kan da falle av og forårsake en alvorlig ulykke,
noe som igjen kan føre til alvorlige personskader. Fjern eventuell olje eller
fett som finnes på hjulboltene eller hjulmutrene.

■Bruk av defekte hjul er forbudt
Ikke bruk sprukne eller deformerte hjul. 
Det kan føre til at luft lekker ut av dekket under kjøring, og kanskje føre til en
ulykke.

●Pass på at du monterer hjulmutrene
med de koniske sidene inn. Montering
av mutrene med de koniske sidene ut
kan skade hjulet og etter hvert føre til at
hjulet ramler av mens du kjører. Dette
kan resultere i en ulykke med alvorlige
personskader.

ITI41P007

Konisk 
del
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OBS

■Skifte dekktrykksensorer (biler med varselsystem for dekktrykk)
●Fordi dekkreparasjon- eller skifte kan påvirke dekktrykksensorene, må du

sørge for å få utført vedlikehold på dekkene hos en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans. Sørg i til-
legg for å kjøpe dekktrykksensorer hos autoriserte Toyota-forhandlere,
eller annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

●Sørg for at bare ekte Toyota-felger brukes på bilen din.
Dekktrykksensorer vil kanskje ikke virke som de skal på andre dekk.
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Klimaanleggsfilter

Slå av tenningsbryteren.

Åpne hanskerommet. Skyv av
demperen.

Skyv innover på hver side av
hanskerommet for å hekte av
krokene.

Klimaanleggsfilteret må skiftes regelmessig for å opprettholde
klimaanleggets effekt.

Fremgangsmåte for å ta ut filteret
1

2

3

Ta av filterdekselet.4
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Ta ut klimaanleggsfilteret, og
erstatt det med et nytt.
”↑UP”-merkingen på filteret skal
peke opp.

■Endre intervall
Kontroller og skift klimaanleggsfilteret i henhold til vedlikeholdsplanen. I stø-
vete områder med mye trafikk kan det være nødvendig å skifte filter tidligere.
(Se ”Toyota vedlikeholdshefte” eller ”Toyota garantihefte” for å få informasjon
om periodisk vedlikehold.)

■Ved stor reduksjon av luftstrømmen fra kanalene
Filteret kan være tilstoppet. Kontroller filteret, og skift om nødvendig.

5

OBS

■Ved bruk av klimaanlegget
Pass på at filteret alltid er på plass.
Bruk av klimaanlegget uten filter kan skade anlegget.



3736-3. Vedlikehold du kan gjøre selv

6

Vedlikehold og stell

Batteri for elektronisk nøkkel

● Flat skrutrekker
● Liten, flat skrutrekker
● Litiumbatteri CR2032

Ta ut den mekaniske nøkkelen.

Ta av dekselet.
Dekk over enden av skrutrekkeren
med en fille for å forhindre skade
på nøkkelen.

Ta av batteridekselet.
Dekk over enden av skrutrekkeren
med en fille for å forhindre skade
på nøkkelen.

Skift batteriet med et nytt hvis det blir utladet.

Du trenger følgende utstyr:

Skifte batteriet
1

2

3
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Ta ut det utladede batteriet.
Sett inn et nytt batteri med plus-
spolen ”+” vendt opp.

■Bruke et CR2032-litiumbatteri
●Batterier kan kjøpes hos en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen

behørig kvalifisert og utstyrt faginstans eller hos en elektrisk forhandler eller
fotoforretninger.

●Bruk kun samme eller tilsvarende batteri som anbefales av produsenten.
●Kast brukte batterier i samsvar med lokale forskrifter.

■Hvis nøkkelens batteri er utladet
Symptomene nedenfor kan oppstå:
●Smart inngangs- og startsystemet og fjernkontrollen vil ikke fungere som de

skal.
●Rekkevidden reduseres.

4

ADVARSEL

■Brukt batteri og andre deler
Disse delene er små, og hvis de svelges av et barn, kan de føre til kvelning.
Holdes unna barn. Unnlatelse av å gjøre det kan medføre alvorlige person-
skader.

■Sertifisering for batteriet til den elektroniske nøkkelen
ADVARSEL
BRUK AV FEIL BATTERITYPE KAN MEDFØRE EKSPLOSJONSFARE.
KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE
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Vedlikehold og stell

OBS

■For normal bruk etter å ha skiftet batteri
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor for å hindre ulykker:
●Arbeid alltid med tørre hender.

Fuktighet kan få batteriet til å ruste.
● Ikke rør eller flytt på andre komponenter inne i fjernkontrollen.
● Ikke bøy noen av batteripolene.
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Kontrollere og skifte sikringer

Slå av tenningsbryteren.
Åpne dekselet på sikringsboksen eller dashbordet.

Under dashbordet

Ta av dekselet.

Hvis noen av de elektriske komponentene ikke virker, kan det ha
gått en sikring. Hvis det skjer, må du kontrollere og eventuelt
skifte sikringene.

1

2

Motorrom type A Motorrom type B

Trykk inn tappene og løft av dek-
selet.

Trykk inn tappene og løft av dek-
selet.



3776-3. Vedlikehold du kan gjøre selv

6

Vedlikehold og stell

Bak dashbordet

Ta av dekselet.
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Ta ut sikringen med uttrekkings-
verktøyet.
Bare sikringer av type A kan fjer-
nes med uttrekkingsverktøyet.

Kontroller om sikringen har gått.
OK sikring
Defekt sikring

Type A og B:
Skift ut den defekte sikringen med en ny sikring med passende strømstyr-
ke. Strømstyrken er angitt på lokket til sikringsboksen.
Type C og D:
Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans.

3

4

1

2

Type A Type B

Type C Type D
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■Etter at en sikring er skiftet
●Hvis lysene ikke tennes etter at en sikring er skiftet, kan det hende at pæren

må skiftes. (→S. 380)
●Hvis den nye sikringen også går, må du få bilen kontrollert hos en autorisert

Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
■Hvis det er overbelastning i en krets

Sikringene er laget slik at de skal gå før ledningsnettet skades.
■Skifte lyspærer

Toyota anbefaler at du bruker originale Toyota-produkter laget for denne
bilen. Fordi enkelte pærer er koblet til kretser utformet for å forhindre overbe-
lastning, kan ikke-originale deler eller deler som ikke konstruert for denne
bilen være ubrukelig.

ADVARSEL

■Slik hindrer du systemhavari og brann i bilen
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor.
Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå skader på bilen og fare for brann og
personskade.
●Bruk aldri sikringer som er beregnet for høyere strømstyrke enn angitt, og

ikke bruk en annen gjenstand i stedet for en sikring.
●Bruk alltid en original Toyota-sikring eller tilsvarende.

Bruk aldri en ledning som sikring, heller ikke som midlertidig løsning.
● Ikke gjør endringer på sikringene eller sikringsboksene.

■Sikringsboks nær strømstyringsenhet
Du må aldri kontrollere eller skifte ut sikringene da det er høyspenningsde-
ler og ledningsnett nær sikringsboksen.
Dette kan forårsake elektrisk støt som resulterer i alvorlige personskader.

OBS

■Før du skifter sikringer
La en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans finne årsaken til overbelastningen og få bilen reparert så
snart som mulig.
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Lyspærer

Kontroller effekten (W) til lyspæren som skal skiftes. (→S. 482)

■ Foran

Tåkelys foran (utstyrsavhengig)
Blinklys foran

Lyspærene nedenfor kan du skifte selv. Vanskelighetsgraden
ved utskifting varierer avhengig av pæren. Ettersom det er en
fare for at komponenter kan bli ødelagt, anbefaler vi at bytte
utføres av en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behø-
rig kvalifisert og utstyrt faginstans.

Forberedelse av skifte av lyspærer

Pærenes plassering

1

2
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Vedlikehold og stell

■ Bak

■ Blinklys foran
Vri sokkelen mot klokken.

Ta ut lyspæren.

Følg trinnene i motsatt rekkefølge når du monterer.

Blinklys bak
Ryggelys

Skiltlys

Skifte lyspærer

1

2

3

1

2

3
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■ Tåkelys foran (utstyrsavhengig)
For å få arbeidsrom dreier du
rattet til motsatt side av
pæren som skal skiftes.

Fjern skruene fra innerskjer-
men.

Ta av innerskjermklipset, og
åpne innerskjermen.

Ta av ledningskontakten
mens du trykker på utløse-
ren.

1

2

3

4
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Vedlikehold og stell

Vri sokkelen mot klokken.

Sett i den nye lyspæren.
Rett inn de tre festebøylene på
lyspæren med festet, og sett
inn. Vri den på plass med klok-
ken.

Sett i kontakten.
Når du har montert kontakten,
beveger du sokkelen lett for å se
at den ikke er løs. Slå på tåkely-
sene én gang og bekreft visuelt
at det ikke siver noe lys ut gjen-
nom festet.

Sett innerskjermen på plass
og monter klipset.
Sett i klipset og vri for å låse det.

5

6

7

8
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Sett innerskjermen på plass
og fest skruene.
Pass på at innerskjermen er fes-
tet til innsiden av støtfangeren.

■ Blinklys bak
Åpne bakluken og fjern bol-
tene. Ta ut lampen ved å dra
den rett bakover fra baksiden
av bilen.

Vri sokkelen mot klokken.

Ta ut lyspæren.

Følg trinnene i motsatt rekkefølge når du monterer.

9

1

2

3

4
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Vedlikehold og stell

■ Ryggelys
Vri sokkelen mot klokken.

Ta ut lyspæren.

Følg trinnene i motsatt rekke-
følge når du monterer.
Etter å ha montert pæresokke-
len, må du forsikre deg om at
gummidekselet sitter godt fast.

1

2

Gummi-
deksel

3
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■ Skiltlys
Åpne bakluken, og ta av dek-
selet.
Dekk over enden av skrutrekke-
ren med en fille for å forhindre
skade.

Vri sokkelen mot klokken.

Ta ut lyspæren.

Følg trinnene i motsatt rekkefølge når du monterer.

1

2

Venstre side Høyre side

3

4
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Vedlikehold og stell

■ Skifte følgende pærer
Hvis noen av lysene oppført nedenfor har gått, får du dem skiftet
hos en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifi-
sert og utstyrt faginstans.
● Frontlykter
● Parklys foran / kjørelys
● Blinklys på siden
● Baklys
● Bremse-/baklys
● Høytmontert bremselys
● Tåkelys bak

■Lysdioder
Frontlysene, parklysene foran / kjørelysene, blinklysene på sidene, bakly-
sene, bremse-/baklysene, de høytmontert bremselysene og tåkelysene bak
består av mange lysdioder. Hvis en av lysdiodene ikke fungerer, tar du bilen
til en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans for å få skiftet lyset.

■Kondens på innsiden av linsen
Midlertidig kondens på innsiden av linsen til frontlyktene indikerer ikke feil.
Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans for mer detaljert informasjon i situasjonene nevnt nedenfor.
●Store dråper vann samler seg på innsiden av linsen.
●Vann samler seg opp inne i frontlyktene.
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ADVARSEL

■Skifte lyspærer
●Slå av lysene. Ikke prøv å skifte lyspæren like etter at du har slått av

lysene. 
Pærene blir meget varme og kan gi forbrenninger.

● Ikke rør pæreglasset med bare fingrene. Når du ikke kan unngå å holde i
glasset til pæren, bør du bruke en ren, tørr klut for å unngå fuktighet og
olje på pæren. 
Hvis pæren skrapes opp eller slippes ned, kan den slutte å virke eller få
sprekker.

●Sett lyspærene og deler som brukes til å feste dem, helt på plass. Gjør du
ikke det, kan det føre til skader, brann eller at vann kommer inn i frontlyk-
ten. Det kan skade frontlyktene og føre til at det dannes kondens på lin-
sen.

● Ikke forsøk å reparere eller demontere lyspærer, kontakter, elektriske kret-
ser eller komponentdeler.
Det kan føre til alvorlige personskader grunnet elektrisk støt.

●Når du setter på plass ryggelyset på høyre side, må du passe på å ikke ta
på eksosanlegget før det er tilstrekkelig avkjølt, ettersom varme eksosrør
kan føre til forbrenninger.

■Hindre skade eller brann
●Kontroller at alle lyspærene er satt skikkelig på plass og låst fast.
●Kontroller styrken på pæren før den settes på plass, for å forhindre var-

meskader.
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Varselblinklys

Trykk på bryteren.
Alle blinklysene blinker.
Trykk på bryteren igjen for å slå
dem av.

■Varselblinklys
Hvis varselblinklysene brukes lenge mens hybridsystemet er slått av (når
”READY”-indikatoren ikke lyser), kan 12-voltsbatteriet lades ut.

Varselblinklysene brukes for å varsle andre trafikanter når du må
stoppe bilen på veien pga. havari osv.
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H
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er

Hvis bilen må stanses i en nødssituasjon

Trå kontrollert på bremsepedalen med begge føtter og trykk den
bestemt ned.
Pumpebrems ikke med bremsepedalen flere ganger, dette vil øke kraften
som trengs for å redusere bilens hastighet.
Sett giret i N-stilling eller fri.
Hvis giret settes i N-stilling eller fri
Stans bilen et trygt sted langs veien etter å ha bremset ned.
Stans hybridsystemet.
Hvis giret ikke kan settes i N-stilling eller fri
Fortsett å holde inne bremsepedalen med begge føtter for å senke
bilens hastighet så mye som mulig.

Trykk på og hold tenningsbryte-
ren inne i to sekunder eller mer
for å stanse hybridsystemet. Du
kan ev. også trykke raskt på
bryteren minst tre ganger på
rad for å stanse motoren.

Stans bilen på et trygt sted langs veien.

Det er kun i nødssituasjoner, dvs. situasjoner hvor det ikke er
mulig å stanse bilen på vanlig måte, at bilen skal stanses med
følgende prosedyre:

1

2

3

4

3

Trykk og hold inne i to sekunder eller 
mer, eller trykk raskt på den minst tre 
ganger

4

ADVARSEL

■Hvis hybridsystemet må slås av under kjøring
Du vil miste servostyringen, og rattet vil dermed bli tyngre å dreie. Brems
ned så mye som mulig før du slår av hybridsystemet.

5
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Hvis bilen må taues

Symptomene nedenfor kan indikere at det er noe feil med girkassen.
Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifi-
sert og utstyrt faginstans eller annen bilbergingstjeneste før tauing.
● Varselmeldingen for hybridsystemet vises i multiinformasjonsdis-

playet og bilen beveger seg ikke.
● Bilen avgir unormal støy.

Ikke tau med stropper. Dette kan
påføre skader på karosseriet.

Hvis tauing er nødvendig, anbefaler vi at du får bilen tauet av en
autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans eller en kommersiell tauetjeneste, ved hjelp
av en slepebrille eller en bergingsbil.
Bruk sikkerhetskjetting ved all tauing, og følg gjeldende lover.
Modeller med tohjulsdrift: Hvis bilen taues i slepebrille fra fron-
ten av bilen, må bakhjulene og akslene være i god stand. 
(→S. 393, 396)
Bruk slepetralle eller bergingsbil hvis de er skadet.
AWD-modeller: Hvis bilen taues i slepebrille, skal det brukes en
slepetralle. (→S. 393, 396)

Situasjoner der det er nødvendig å kontakte forhandlere før tau-
ing

Tauing med stropper
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Hvis du bruker kjetting eller kabler
til å binde fast bilen, må vinklene
med svarte skygger være på 45°.
Ikke stram til for hardt når bilen
bindes fast. Det kan skade bilen.

Tauing i slepebrille
Forfra (modeller med tohjuls-
trekk)

Forfra (AWD-modeller)

Løsne parkeringsbremsen. Bruk slepetralle under bakhju-
lene.

Bakfra

Bruk slepetralle under forhjulene.

Bruke bergingsbil
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Hvis en kranbil ikke er tilgjengelig i en nødssituasjon, kan bilen midler-
tidig taues etter kabler og kjettinger som er festet til slepekrokene.
Dette må kun gjøres på veier med hardt underlag og fast veidekke
over kortest mulig strekning og ved hastighet under 5 km/t. 
Det må være en fører i bilen for å styre den og bruke bremsene.
Bilens hjul, drivverk, aksler, styring og bremser må være i god stand.

Ta ut slepekroken.

Ta av slepekrokdekselet ved
hjelp av en flat skrutrekker.
Plasser en fille mellom skrutrekke-
ren og bilens karosseri, som vist på
illustrasjonen, for å beskytte karos-
seriet.

Plasser slepekroken i hullet, og
skru den inn for hånd så langt
det går.

Nødtauing

Fremgangsmåte ved nødtauing
1

2

3
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Trekk til slepekroken skikkelig
med en hjulnøkkel eller en hard
metallstang.

Fest kabler og kjettinger i slepekroken.
Pass på så ikke karosseriet blir skadet.
Sett deg inn i bilen som skal taues og start hybridsystemet.
Sett tenningsbryteren i ON-modus hvis hybridsystemet ikke starter.
Sett giret i N-stilling og frigjør parkeringsbremsen.
Hvis girspaken ikke kan flyttes: →S. 454

■Under tauing
Hvis hybridsystemet er av, virker ikke bremseforsterkeren og servostyringen,
slik at styring og bremsing vil være mye tyngre enn vanlig.

■Hjulnøkkel (utstyrsavhengig)
Det er montert en hjulnøkkel i verktøyposen. (→S. 428)

4

5

6

7
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ADVARSEL

Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Gjør du ikke det, kan det medføre alvorlige personskader.
■Ved tauing av bilen

■Under tauing
●Unngå plutselig start når du tauer med kabler eller kjettinger osv. Det kan

overbelaste slepekrokene, kablene eller kjettingene. Slepekrokene,
kablene eller kjettingene kan bli skadet og deler av disse kan treffe perso-
ner og føre til alvorlige skader.

● Ikke slå av tenningsbryteren. Det er en mulighet for at rattet kan være låst
og ikke kan brukes.

■Montere slepekrokene på bilen
Pass på at slepekrokene er skikkelig montert og festet.
Hvis de ikke sitter skikkelig, kan de løsne under tauing.

Modeller med tohjulsdrift:
Sørg for å transportere bilen med forhju-
lene løftet eller med alle fire hjulene løftet
opp fra bakken. Hvis bilen taues mens
forhjulene er i kontakt med bakken, kan
drivverket og relaterte bildeler bli skadet
eller motoren kan generere elektrisitet
som kan forårsake brann avhengig av
skade eller feilfunksjon.

Modeller med firehjulsdrift:
Sørg for at bilen transporteres med alle
fire hjulene løftet opp fra bakken. Hvis
bilen taues mens dekkene er i kontakt
med bakken, kan drivverket eller relaterte
bildeler bli skadet, bilen kan falle av eller
motoren kan generere elektrisitet som
kan forårsake brann avhengig av skade
eller feilfunksjon.
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OBS

■Slik unngår du skader på bilen ved bruk av en slepebrille
● Ikke tau bilen bakfra når tenningsbryteren er slått av. Rattlåsmekanismen

er ikke sterk nok til å holde forhjulene rett.
●Når du løfter opp bilen, må du passe på at det er nok bakkeklaring for tau-

ing på motsatt side av den løftede bilen. Hvis bakkeklaringen ikke er høy
nok, kan bilen skades under tauingen.

■Slik unngår du skader på bilen ved bruk av stropper
Ikke tau bilen med stropper, verken forfra eller bakfra.

■Forhindre skader på bilen under nødtauing
Ikke fest kabler eller kjettinger til opphengskomponentene.
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Hvis du tror noe er feil

● Væskelekkasje under bilen
(Det er imidlertid normalt at det drypper vann fra klimaanlegget
etter bruk.)

● Dekk som ser flate ut eller ujevn dekkslitasje
● Pilen på måleren for kjølevæsketemperaturen er hele tiden høyere

enn normalt

● Endringer i eksoslyden
● Uvant lyd fra dekkene i svinger
● Fremmede lyder i forbindelse med oppheng/fjæring
● Skarpe lyder eller annen støy knyttet til hybridsystemet

● Motoren fusker eller går ujevnt
● Merkbart redusert trekkraft
● Bilen trekker mye til én side under nedbremsing
● Bilen trekker mye til én side når du kjører på flat vei
● Tap av bremseeffekt, slark i bremsepedalen, pedalen berører nes-

ten gulvet

Hvis du merker noen av symptomene nedenfor, trenger bilen tro-
lig justering eller reparasjon. Kontakt en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans
så snart som mulig.

Synlige symptomer

Hørbare symptomer

Funksjonelle symptomer
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Hvis en varsellampe tennes eller en 
varsellyd høres

Utfør rolig handlingene nedenfor hvis en av varsellampene ten-
nes eller begynner å blinke. Hvis en varsellampe tennes eller
begynner å blinke, og deretter slår seg av, trenger det ikke nød-
vendigvis å være en indikasjon på en feil i systemet. Hvis det
fortsetter, må du imidlertid få bilen kontrollert hos en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans.

Liste over varsellamper og varsellyder

Varsellampe Varsellampe/detaljer/handlinger

(Rød)

Varsellampe for bremsesystem (varsellyd)*1

Varsler om:
• Lite bremsevæske
• Funksjonsfeil i bremsesystemet
Denne lampen tennes også når parkeringsbremsen ikke
er frigjort. Hvis lampen slukkes etter at parkeringsbremsen
er frigjort, fungerer systemet normalt.

→ Stans bilen umiddelbart på et trygt sted, og kontakt
en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behø-
rig kvalifisert og utstyrt faginstans. Fortsatt kjøring
kan være farlig.

(Gul)

Varsellampe for bremsesystem
Varsler om funksjonsfeil i følgende systemer:
• Det regenerative bremsesystemet; eller
• Det elektronisk kontrollerte bremsesystemet

→ Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhand-
ler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt fagin-
stans.

Varsellampe for funksjonsfeil
Varsler om funksjonsfeil i følgende systemer:
• Hybridsystemet;
• Det elektroniske gasskontrollsystemet;
• Utslippskontrollsystemet (utstyrsavhengig), eller
• Kontrollsystemet for den elektroniske hybridgirkassen

→ Få bilen kontrollert umiddelbart av en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans.
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Varsellampe for funksjonsfeil i SRS-systemet
Varsler om funksjonsfeil i følgende systemer:
• SRS-kollisjonsputesystemet eller
• Beltestrammersystemet

→ Få bilen kontrollert umiddelbart av en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans.

ABS-varsellampe
Varsler om funksjonsfeil i følgende systemer:
• Det blokkeringsfrie bremsesystemet eller
• Bremseassistansesystemet

→ Få bilen kontrollert umiddelbart av en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans.

Varsellampe for elektrisk servostyring (varsellyd)
Varsler om en feil i den elektriske servostyringen (EPS)

→ Få bilen kontrollert umiddelbart av en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans.

Varsellampe Varsellampe/detaljer/handlinger
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PCS-varsellampe (utstyrsavhengig)
Når varsellampen blinker (og en varsellyd høres): 
Varsler om en feil i Pre-Crash Safety-systemet

→ Få bilen kontrollert umiddelbart av en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans.

Når varsellampen blinker (og en varsellyd ikke høres): 
Indikerer at Pre-Crash Safety-systemet er midlertidig util-
gjengelig, muligens på grunn av følgende:
• Delen av frontruten rundt kameraføleren er skitten, dug-

get eller dekket av kondens, is, klistremerker e.l.
→ Fjern skitten, dugget, kondensen, isen, klistremer-

kene osv. (→S. 208)
• Temperaturen til kameraføleren er utenfor driftsområdet

→ Vent en liten stund til området rundt kameraføleren
blir kjølt tilstrekkelig ned.

Når varsellampen lyser: 
Enten er stabilitetskontrollen (VSC) eller Pre-Crash
Safety-systemet, eller begge, deaktivert.

→ Aktiver både stabilitetskontrollsystemet og Pre-Crash
Safety-systemet for å aktivere Pre-Crash Safety-sys-
temet. (→S. 216, 276)

Hjulslippindikator
Varsler om funksjonsfeil i følgende systemer:
• Stabilitetskontrollsystemet (VSC),
• Tilhengerskrenskontroll,
• Antispinnsystemet eller
• Bakkestartkontrollsystemet
Lampen blinker når antispinnsystemet, stabilitetskontroll-
systemet, ABS eller tilhengerskrenskontrollen er i drift.

→ Få bilen kontrollert umiddelbart av en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans.

Varsellampe for lavt drivstoffnivå
Lyser når resterende drivstoffmengde er 8,4 l eller mindre.

→ Fyll på drivstoff.

Varsellampe Varsellampe/detaljer/handlinger
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Varsellampe for sikkerhetsbelte (varsellyd)*2

Varsler føreren og/eller forsetepassasjeren om at sikker-
hetsbeltet må festes

→ Fest sikkerhetsbeltet.
Hvis det sitter noen i passasjersetet foran, må forse-
tepassasjeren feste sikkerhetsbeltet for at varsellam-
pen (varsellyden) skal slås av.

(På midtpanelet)

Varsellamper for baksetepassasjerenes sikkerhetsbel-
ter*2

Varsler passasjerene i baksetet om at sikkerhetsbeltet må
festes

→ Fest sikkerhetsbeltet.

Hovedvarsellampe
En varsellyd høres og hovedvarsellampen tennes og blin-
ker for å varsle om at hovedvarselsystemet har oppdaget
en feil.

→ S. 407

Varselsystem for dekktrykk (utstyrsavhengig)
Når lampen tennes:
Lavt dekktrykk f.eks. på grunn av
• Naturlige årsaker (→S. 404)
• Punktering (→S. 427, 438)

→ Juster dekktrykket til spesifisert nivå.
Lampen slukkes etter noen få minutter. Hvis lampen
ikke slukkes selv om dekktrykket er tilpasset til riktig
nivå, må systemet kontrolleres av en Toyota-forhand-
ler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt fagin-
stans.

Når lampen lyser etter å ha blinket i 1 minutt:
Feil i varselsystemet for dekktrykk

→ Få systemet kontrollert hos en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans.

(Oransje)

LDA-varsellampe (utstyrsavhengig)
Varsellampen tennes og en varselmelding vises for å
varsle om at LDA-systemet (Lane Departure Alert med
styrekontroll) er midlertidig utilgjengelig eller har en feil.

→ S. 408

Varsellampe Varsellampe/detaljer/handlinger
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*1: Varsellyd for aktivert parkeringsbrems:

Du vil høre en varsellyd hvis bilen kjøres med en fart på ca. 5 km/t eller
mer.

*2: Varsellyd for førerens og forsetepassasjerens sikkerhetsbelte:

Varsellyden for førerens og passasjerenes sikkerhetsbelte varsler om at
sikkerhetsbeltene ikke er festet. Varsellyden varer periodisk i 30 sekunder
etter at bilen har nådd en hastighet på minst 20 km/t. Hvis sikkerhetsbeltet
fremdeles ikke er festet, lyder varsellyden med en annen tone i ytterligere
90 sekunder.

■Føler for påvisning av forsetepassasjer samt varsellampe og varsellyd
for forsetepassasjerens sikkerhetsbelte
Hvis det plasseres bagasje på passasjersetet foran, kan føleren for påvisning
av passasjeren få varsellampen til å blinke og varsellyden til å lyde selv om
det ikke sitter noen i setet.

■Hvis varsellampen for funksjonsfeil begynner å lyse under kjøring
Varsellampen for funksjonsfeil begynner å lyse hvis drivstofftanken blir helt
tom. Hvis drivstofftanken er tom, fyll drivstoff på tanken straks. Varsellampen
for funksjonsfeil vil slukkes etter flere turer.
Hvis varsellampen ikke slukkes, må du kontakte en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans så snart som
mulig.

■Varsellampe for elektrisk servostyring (varsellyd)
Når spenningen for 12-voltsbatteriet er lav eller spenningen faller midlertidig,
kan det hende at varsellampen for elektrisk servostyring tennes og varselly-
den høres.

■Når varsellampen for dekktrykk lyser (biler med varselsystem for dekk-
trykk)
Inspiser dekket visuelt for å kontrollere at dekket ikke er punktert.
Hvis dekket er punktert: →S. 427, 438
Hvis dekket ikke er punktert:
Gjør følgende når dekktemperaturen har blitt tilstrekkelig lav.
●Sjekk dekktrykket og juster det til et passende nivå.
●Kontroller at dekktrykket er på spesifisert nivå og utfør initialisering hvis var-

sellampen ikke slukkes etter flere minutter. (→S. 360)
Varsellampen kan tennes igjen hvis ovennevnte fremgangsmåte følges uten
at dekktemperaturen har blitt tilstrekkelig lav.
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■Varsellampen for dekktrykk kan tennes av naturlige årsaker (biler med
varselsystem for dekktrykk)
Varsellampen for dekktrykk kan tennes av naturlige årsaker, som naturlige
luftlekkasjer og endringer i dekktrykk forårsaket av temperaturen. I så fall vil
regulering av dekktrykket slå av varsellampen (etter et par minutter).

■Når et hjul byttes med et kompakt reservehjul (biler med kompakt reser-
vehjul og varselsystem for dekktrykk)
Det kompakte reservehjulet er ikke utstyrt med dekktrykksensorer. Hvis et
dekk punkterer, slukkes ikke varsellampen for dekktrykk selv om det punk-
terte dekket erstattes av reservehjulet. Erstatt reservehjulet med standardhju-
let og juster til riktig dekktrykk. Varsellampen for dekktrykk slukker etter et par
minutter.

■Når varsellampen for dekktrykk ikke fungerer (biler med varselsystem
for dekktrykk)
Varselsystemet for dekktrykk deaktiveres under følgende omstendigheter:
(Når forholdet normaliseres, vil systemet fungere som det skal.)
●Hvis det brukes dekk som ikke er utstyrt med dekktrykksensorer
●Hvis ID-koden på dekktrykksensorene ikke er registrert i dekktrykkvarsel-

computeren
●Hvis dekktrykket er 500 kPa ( 5,1 bar / 73 psi) eller høyere
Varselsystemet for dekktrykk kan deaktiveres under følgende omstendighe-
ter:
(Når forholdet normaliseres, vil systemet fungere som det skal.)
●Hvis det befinner seg elektroniske apparater eller enheter som bruker tilsva-

rende radiobølgefrekvenser i nærheten
●Hvis det brukes et radiosett med tilsvarende frekvens inne i bilen
●Hvis det er montert vindusbelegg som påvirker radiobølgesignaler
●Hvis det er masse snø eller is på bilen, spesielt rundt hjulene eller skjer-

mene
●Hvis det brukes ikke-originale Toyota-felger (selv om du bruker Toyota-fel-

ger, kan det hende at varselsystemet for dekktrykk ikke virker som det skal
for noen dekktyper.)

●Hvis det brukes kjettinger
●Hvis reservehjulet er på et sted som har dårlige mottaksforhold for radiosig-

naler.*
●Hvis en stor metallgjenstand som kan forstyrre signalmottaket, legges i

bagasjerommet.*
*: Biler med reservehjul i full størrelse
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■Hvis varsellampen for dekktrykk ofte tennes etter å ha blinket i ett minutt
(biler med varselsystem for dekktrykk)
Hvis varsellampen for dekktrykk stadig tennes etter å ha blinket i 1 minutt når
tenningsbryteren står i ON-modus, må du få den kontrollert av en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

■Varsellyd
Iblant kan det hende at du ikke hører varsellyden på grunn av støy i omgivel-
sene eller en audiolyd.

ADVARSEL

■Hvis varsellampene for både ABS- og bremsesystemet fortsetter å lyse
Stans bilen umiddelbart på et trygt sted, og kontakt en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans. Bilen vil bli
svært ustabil ved nedbremsing, og ABS-systemet kan komme til å svikte og
føre til en ulykke som resulterer i alvorlige personskader.

■Når varsellampen for det elektriske servostyringssystemet tennes
Rattet kan bli ekstremt tungt å vri.
Hvis rattet blir tyngre å vri enn vanlig under kjøring, må du holde fast og
bruke mer kraft enn vanlig når du styrer.

■Når varsellampen for dekktrykk lyser (biler med varselsystem for dekk-
trykk)
Legg merke til følgende forholdsregler. Hvis ikke kan du miste kontrollen
over bilen, noe som kan resultere i alvorlige personskader.
●Stopp bilen på et trygt sted så fort som mulig. Reguler dekktrykket umid-

delbart.
●Hvis varsellampen for dekktrykk tennes selv etter at dekktrykket er regu-

lert, har du sannsynligvis et punktert dekk. Kontroller dekkene. Hvis dek-
ket er punktert, bytt til reservehjulet og få det punkterte dekket utbedret av
nærmeste autoriserte Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans.

●Unngå plutselig manøvrering og bremsing. Hvis dekket blir verre, kan du
miste kontrollen over rattet eller bremsene.

■Ved eksplosjon eller plutselig luftlekkasje (biler med varselsystem for
dekktrykk)
Varselsystemet for dekktrykk aktiveres kanskje ikke umiddelbart.
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OBS

■For å sikre at varselsystemet for dekktrykk fungerer skikkelig (biler
med varselsystem for dekktrykk)
Ikke monter dekk med andre spesifikasjoner eller av andre merker. Det kan
føre til at varselsystemet for dekktrykk ikke fungerer skikkelig.
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Hvis det vises en varselmelding

Hovedvarsellampe
Hovedvarsellampen tennes også
eller blinker for å varsle om at en
melding blir vist i multiinforma-
sjonsdisplayet.
Multiinformasjonsdisplay

Hvis en av varselmeldingene vises igjen etter at du har utført handlin-
gene nedenfor, må du ta kontakt med en autorisert Toyota-forhandler
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

Hvis det vises en varselmelding i multiinformasjonsdisplayet,
må du forholde deg rolig og utføre følgende handlinger:

1

2
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Liste over varselmeldinger og varsellyder

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Utstyrsavhengig)

Varsler om:
• Det er stor mulighet for en frontkollisjon, eller
• Pre-crash-bremsefunksjonen er i drift

Du vil også høre en varsellyd.
→ Bruk bremsene til å redusere bilens hastig-

het.

(Utstyrsavhengig)

Varsler om at bilen nærmer seg kjøretøyet foran
(i modus for dynamisk radarcruisekontroll)

Du vil også høre en varsellyd.
→ Bruk bremsene til å redusere bilens hastig-

het.

(Utstyrsavhengig)

Varsler føreren om at bilen er utenfor kjørefeltet
(når LDA-systemet [Lane Departure Alert med
styrekontroll] er på)

Kjørefeltlinjen på siden bilen kjører over linjen,
blinker oransje.
Du vil også høre en varsellyd.

→ Kontroller rundt bilen og kjør til innsiden av
kjørefeltlinjene.

Varsler om en feil i bremsesystemet
Du vil også høre en varsellyd.

→ Få bilen kontrollert umiddelbart av en auto-
risert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans. 
Fortsatt kjøring kan være farlig.

(Blinker)

(Oransje)
(Blinker)

(Rød)
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Varsler om at førerdøren ble åpnet med giret i en
annen stilling enn P

Du vil også høre en varsellyd.
→ Sett giret i P-stilling.

Varsler om en feil i hybridsystemet
Du vil også høre en varsellyd.

→ Stans bilen umiddelbart på et trygt sted, og
kontakt en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans.

Varsler om at én eller flere dører eller bakluken
ikke er helt lukket

Systemet angir også hvilke dører som ikke er
helt lukket.
Hvis bilen når en hastighet på 5 km/t, blinker

 og det avgis et lydsignal for å varsle om
at døren(e) ikke er helt lukket.

→ Kontroller at alle dørene er lukket.

(Utstyrsavhengig)

Varsler om en feil på Toyota parkeringshjelp
Alle følerlysene blinker.
Du vil også høre en varsellyd.

→ Få bilen kontrollert hos en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker)
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(Utstyrsavhengig)

Varsler om at Toyota parkeringshjelp er tilsmus-
set eller dekket av is

Alle følerlysene blinker.
Du vil også høre en varsellyd.

→ Rengjør føleren.

Varsler om at gasspedalen er trykket inn mens
giret står i N-stilling

Du vil også høre en varsellyd.
→ Slipp gasspedalen og sett giret i D-, S- eller

R-stilling.

Varsler om at gasspedalen er trykket inn mens
giret står i N-stilling.

Du vil også høre en varsellyd.
→ Slipp gasspedalen og sett giret i D-, S- eller

R-stilling.

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker)

(Blinker)
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Varsler om at strømnivået på hybridbatteriet har
falt fordi det har gått lenge siden giret ble satt i N-
stilling

Du vil også høre en varsellyd.
→ Start hybridsystemet på nytt når du starter

bilen.

Varsler om en feil i hybridsystemet
Feilsøkingsmetoder kan også vises, avhengig
av feilen.
Du vil også høre en varsellyd.

→ Stans bilen umiddelbart på et trygt sted, og
kontakt en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans.

Varsler om at hybridbatteriet nesten er utladet
Du vil også høre en varsellyd.

→ Sett giret i P-stilling når bilen skal stå stille
en stund. Batteriet kan ikke lades når giret
står i N-stilling.

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker)

(Blinker)
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Varsler om at bilen kjører i 5 km/t eller mer med
parkeringsbremsen på.

Du vil også høre en varsellyd.
→ Løsne parkeringsbremsen.

(Utstyrsavhengig)

Indikerer at LDA-systemet (Lane Departure Alert
med styrekontroll) har registrert at føreren ikke
har hendene på rattet mens styrekontrollfunksjo-
nen er på

Hvis systemet fortsetter å registrere at føreren
ikke har hendene på rattet, høres også en var-
sellyd.

→ Hold et fast grep rundt rattet.

(Utstyrsavhengig)

Indikerer at styrekontrollfunksjonen er kansellert
midlertidig på grunn av at LDA-systemet (Lane
Departure Alert med styrekontroll) registrerer at
føreren ikke har hendene på rattet mens styre-
kontrollfunksjonen er på.

Du vil også høre en varsellyd.
→ Hold et fast grep rundt rattet.

Varsler om en funksjonsfeil i følgende systemer:
• SRS-kollisjonsputesystemet eller
• Beltestrammersystemet

Du vil også høre en varsellyd.
→ Få bilen kontrollert hos en autorisert

Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Varsler om funksjonsfeil i følgende systemer:
• Det blokkeringsfrie bremsesystemet eller
• Bremseassistansesystemet

Du vil også høre en varsellyd.
→ Stans bilen umiddelbart på et trygt sted, og

kontakt en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans. Fortsatt kjøring kan være farlig.

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker) (Rød)
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Varsler om at motorens kjølevæsketemperatur er
for høy

Du vil også høre en varsellyd.
→ S. 463

Varsler om en funksjonsfeil i bilens ladesystem
→ Stans bilen umiddelbart på et trygt sted, og

kontakt en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans. Fortsatt kjøring kan være farlig.

(Utstyrsavhengig)

Varsler om at radarføleren er tilsmusset eller dek-
ket av is

Du vil også høre en varsellyd.
→ Rengjør føleren.

(Utstyrsavhengig)

Indikerer at den dynamiske radarcruisekontrollen
ikke kan brukes midlertidig på grunn av dårlig
vær

Du vil også høre en varsellyd.
→ Bruk radarcruisekontrollen når den blir til-

gjengelig igjen.

Varselmelding Detaljer/handlinger
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Varsler om en feil i smart inngangs- og startsyste-
met

Du vil også høre en varsellyd.
→ Få bilen kontrollert hos en autorisert

Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

(Utstyrsavhengig)

Varsler om at føleren for blindsonedetektoren
eller området rundt på støtfangeren er tilsmusset
eller dekket med is

Du vil også høre en varsellyd.
→ Rengjør føleren og området rundt på støt-

fangeren.

Varsler om en feil i cruisekontrollsystemet
(utstyrsavhengig) eller radarcruisekontrollsyste-
met (utstyrsavhengig)

Trykk på ”ON-OFF”-knappen for å deaktivere
systemet. Trykk på knappen én gang til for å
aktivere systemet på nytt.
Du vil også høre en varsellyd.

→ Få bilen kontrollert hos en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

(Utstyrsavhengig)

Varsler om en feil i LDA-systemet (Lane Depar-
ture Alert med styrekontroll)

Du vil også høre en varsellyd.
→ Få bilen kontrollert hos en autorisert

Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Oransje)
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(Utstyrsavhengig)

Varsler om at LDA-systemet (Lane Departure
Alert med styrekontroll) er midlertidig kansellert
på grunn av høy temperatur rundt kameraføleren

Du vil også høre en varsellyd.
→ Slå av LDA-systemet (Lane Departure Alert

med styrekontroll), vent til området rundt
kameraføleren har kjølt seg ned og slå
LDA-systemet (Lane Departure Alert med
styrekontroll) på igjen.

(Utstyrsavhengig)

LDA-systemet er midlertidig kansellert på grunn
av en feil i en annen føler enn kameraføleren.

Du vil også høre en varsellyd.
→ Slå LDA-systemet av og følg egnede feilsø-

kingsprosedyrer for varselmelding. Etter-
på kjører du bilen i en kort periode, og slår
LDA-systemet på igjen.

(Utstyrsavhengig)

Indikerer at det er skitt, regn, kondens, is, snø e.l.
på frontruten foran kameraføleren

Du vil også høre en varsellyd.
→ Slå av LDA-systemet (Lane Departure Alert

med styrekontroll), fjern skitt, regn, kon-
dens, is, snø e.l. fra frontruten, og slå LDA-
systemet (Lane Departure Alert med styre-
kontroll) på igjen.

(Utstyrsavhengig)

Varsler om en feil i Pre-Crash Safety-systemet
Du vil også høre en varsellyd.

→ Få bilen kontrollert hos en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Oransje)

(Oransje)

(Oransje)

(Blinker)
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(Utstyrsavhengig)

Varsler om en feil i blindsonedetektoren (BSM)
Du vil også høre en varsellyd.

→ Få bilen kontrollert hos en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Varsler om unormalt motoroljetrykk
Du vil også høre en varsellyd.

→ Stans bilen umiddelbart på et trygt sted, og
kontakt en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans.

(AWD-modeller)

Varsler om en feil i AWD-systemet (E-Four)
AWD-systemet slås av og bilen skifter til for-
hjulsdrift.
Du vil også høre en varsellyd.

→ Få bilen kontrollert hos en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Varsler om en funksjonsfeil i følgende systemer:
• Det regenerative bremsesystemet
• Det elektronisk kontrollerte bremsesystemet

Du vil også høre en varsellyd.
→ Stans bilen umiddelbart på et trygt sted, og

kontakt en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans.

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Gul)
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(Utstyrsavhengig)

Indikerer at LDA-systemet ikke kan brukes siden
bilens hastighet er ca. 50 km/t eller mindre
→ Kjør bilen i ca. 50 km/t eller mer.

(Utstyrsavhengig)

Indikerer at LDA-systemet (Lane Departure Alert
med styrekontroll) ikke kan brukes på grunn av at
bilens hastighet er for høy
→ Senk farten.

Varsler om at tenningsbryteren er slått av eller
satt i ACC-modus og at førerdøren er åpnet mens
lysene er på

Du vil også høre en varsellyd.
→ Slå av lysene.

(Utstyrsavhengig)

Varsler om at soltaket ikke er helt lukket (med
tenningsbryteren på og førerdøren åpen)

Du vil også høre en varsellyd.
→ Lukk soltaket.

Varsler om at hybridsystemet er overopphetet
Denne meldingen kan vises når du kjører under
ekstreme forhold. (For eksempel når du kjører
opp en lang, bratt bakke.)
Du vil også høre en varsellyd.

→ Stopp og kontroller. (→S. 463)

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker)

(Blinker)
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Varsler om en funksjonsfeil i følgende systemer:
• System for automatisk nivåregulering av front-

lys,
• Automatisk fjernlyssystem (utstyrsavhengig),

eller
• LED-frontlyssystemet

Du vil også høre en varsellyd.
→ Få bilen kontrollert hos en autorisert

Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

(Utstyrsavhengig)

Varsler om en feil i RSA (Road Sign Assist)
Du vil også høre en varsellyd.

→ Få bilen kontrollert hos en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Indikerer at det er nødvendig med vedlikehold av
hybridsystemets kjølekomponent

Filteret kan være tett, luftinntakene kan være
blokkerte eller det kan være en åpning i kana-
len.

→ Få vedlikehold av kjølekomponenten til
hybridbatteriet utført av en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Varsler om at 12-voltsbatteriet ikke er tilstrekkelig
ladet
→ Etter noen sekunder*1 forsvinner meldin-

gen: Fortsett drift av hybridsystemet i
ca. 15 minutter eller mer for å lade opp 12-
voltsbatteriet.

→ Hvis meldingen ikke forsvinner: Start
hybridsystemet ved å følge fremgangsmå-
ten i ”Hvis 12-voltsbatteriet er utladet”.
(→S. 458)

(Utstyrsavhengig)

Varsler om at spylervæskenivået er lavt
→ Etterfyll spylervæske.

Varselmelding Detaljer/handlinger
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Lyser når resterende drivstoffmengde er ca. 8,4  l
eller mindre
→ Fyll på drivstoff.

Indikerer at utetemperaturen er ca. 3 °C eller
lavere

Du vil også høre en varsellyd.
→ Kjør forsiktig. Veien kan være glatt.

(Utstyrsavhengig)

Varsler om at Pre-Crash-bremsesystemet er
stoppet siden stabilitetskontrollsystemet (VSC)
ble slått av
→ Slå på VSC-systemet. (→S. 276)

(Utstyrsavhengig)

Varsler om at Pre-Crash Safety-systemet er mid-
lertidig utilgjengelig
→ Vent til systemet blir tilgjengelig igjen.

Hvis varselmeldingen ikke forsvinner, kan
det være en feil med systemet. Få bilen
kontrollert umiddelbart av en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Klimaanlegg, varmeapparat og andre funksjoner
er midlertidig begrenset på grunn av høyt strøm-
forbruk
→ Slå av alt unødvendig elektronisk utstyr for

å redusere strømforbruket.
Vent til strømtilførselen går tilbake til nor-
mal.
Hvis dette elementet vises ofte, må du
straks få bilen kontrollert hos en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker)



420 7-2. Tiltak i en nødssituasjon

Indikerer at innretningen for raskere oppvarming
av frontruten ikke kan brukes fordi utetemperatu-
ren er over 5 °C
→ Bruk luftstrømmen til frontrute eller vent til

utetemperaturen faller under ca. 5 °C

Varsler om at EV-kjøremodus ikke er tilgjenge-
lig*2

Det kan hende at grunnen til at EV-kjøremodus
ikke er tilgjengelig vises (bilen går på tomgang,
strømnivået på hybridbatteriet er lavt, hastighe-
ten er høyere enn hastighetsområdet for EV-
kjøremodus, gasspedalen er trykket for langt
inn).
Du vil også høre en varsellyd.

→ Velg EV-kjøremodus når den blir tilgjenge-
lig.

Varselmelding Detaljer/handlinger
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*1: Vises i ca. 6 sekunder

*2: For driftsbetingelser for EV-kjøremodus (→S. 180).

Varsler om at EV-kjøremodus ble kansellert auto-
matisk*2

Det kan hende at grunnen til at EV-kjøremodus
ikke er tilgjengelig vises (strømnivået på batte-
riet er lavt, hastigheten er høyere enn hastig-
hetsområdet for EV-kjøremodus, gasspedalen
er trykket for langt inn).
Du vil også høre en varsellyd.

→ Kjør bilen en stund.

Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker)
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Innvendig
varsellyd

Utvendig
varsellyd Varselmelding Detaljer/handlinger

Én
gang ⎯

Den elektroniske nøkkelen opp-
dages ikke når hybridsystemet
forsøkes startet.
→ Start hybridsystemet med

den elektroniske nøkkelen
på plass.

Én
gang

Tre 
ganger

Den elektroniske nøkkelen ble
tatt med utenfor bilen, og en
annen dør enn førerdøren ble
åpnet og lukket mens tennings-
bryteren var i en annen modus
enn av.
→ Ta den elektroniske nøkke-

len inn i bilen igjen.

Førerdøren ble åpnet og lukket
mens den elektroniske nøkke-
len ikke var i bilen, giret sto i P-
stilling og tenningsbryteren ikke
var slått av.
→ Slå av tenningsbryteren

eller ta den elektriske nøk-
kelen inn i bilen igjen.

Én
gang

Kontinu-
erlig
(5 sek-
under)

Det ble gjort et forsøk på å ta
den elektriske nøkkelen ut av
bilen og låse dørene uten først
å slå av tenningsbryteren mens
giret sto i P-stilling.
→ Slå av tenningsbryteren og

lås dørene på nytt.

(Blinker)

(Blinker)

(Vises vekselvis)

(Blinker)
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Ni 
ganger ⎯

Det ble gjort forsøk på å kjøre
bilen uten at den vanlige nøkke-
len var inne i bilen.
→ Kontroller at den elektro-

niske nøkkelen er i bilen.

Konti-
nuerlig ⎯

Førerdøren ble åpnet mens
giret sto i P-stilling og tennings-
bryteren ikke var slått av.
→ Sett giret i P-stilling.

Konti-
nuerlig

Kontinu-
erlig

Førerdøren ble åpnet og lukket
mens den elektroniske nøkke-
len ikke var i bilen, giret sto ikke
i P-stilling og tenningsbryteren
ikke var slått av.
→ Sett giret i P-stilling.
→ Ta den elektroniske nøkke-

len inn i bilen igjen.

Én
gang

Kontinu-
erlig
(5 sek-
under)

Det ble gjort et forsøk på å låse
dørene med smart inngangs-
og startsystemet med trykk-
knappstart mens den elektro-
niske nøkkelen lå inne i bilen.
→ Ta den elektroniske nøkke-

len ut av bilen, og lås døre-
ne på nytt.

Innvendig
varsellyd

Utvendig
varsellyd Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker)

(Blinker)

(Vises vekselvis)

(Blinker)

(Blinker)
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Én
gang

Kontinu-
erlig
(5 sek-
under)

Det ble gjort et forsøk på å låse
en fordør ved å åpne en dør og
sette den innvendige låseknap-
pen i låst posisjon og deretter
lukke døren mens den elektro-
niske nøkkelen fremdeles var
inni bilen.
Bare på noen modeller: Det ble
gjort forsøk på å låse dørene på
annen måte enn ved å bruke
smart inngangs- og startsys-
tem mens den elektroniske
nøkkelen lå inne i bilen.
→ Ta den elektroniske nøkke-

len ut av bilen, og lås døre-
ne på nytt.

Én
gang ⎯

• Da du låste opp dørene med
den mekaniske nøkkelen og
trykket på tenningsbryteren,
ble ikke den elektroniske nøk-
kelen registrert i bilen.

• Den elektroniske nøkkelen
ble ikke registrert i bilen selv
etter at du trykket to ganger
etter hverandre på tennings-
bryteren.

→ Berør tenningsbryteren
med den elektroniske nøk-
kelen mens du trår inn
bremsepedalen.

Én
gang ⎯

Det ble gjort et forsøk på å
starte hybridsystemet mens
giret var i feil posisjon.
→ Sett giret i P-stilling og

start hybridsystemet.

Innvendig
varsellyd

Utvendig
varsellyd Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker)

(Blinker)

(Blinker)
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⎯ ⎯

Tenningen ble slått av med den
automatiske av-funksjonen.
→ Neste gang du starter

hybridsystemet må du øke
motorturtallet litt og opp-
rettholde dette nivået i ca.
fem minutter for å lade 12-
voltsbatteriet.

Én
gang ⎯

Lite strøm på batteriet til den
elektroniske nøkkelen.
→ Skift ut batteriet i den elek-

troniske nøkkelen. 
(→S. 373)

Én
gang ⎯

Førerdøren ble åpnet og lukket
mens tenningsbryteren var slått
av, og deretter ble tenningsbry-
teren satt i ACC-modus to gan-
ger uten at hybridsystemet ble
startet.
→ Trykk på tenningsbryteren

mens du trår inn bremse-
pedalen.

Den elektroniske nøkkelen fun-
gerte ikke som den skal i løpet
av startprosedyren for hybrids-
ystemet (→S. 456), og ten-
ningsbryteren ble berørt med
den elektroniske nøkkelen.
→ Trykk på tenningsbryteren

innen ti sekunder etter at
varsellyden høres.

Innvendig
varsellyd

Utvendig
varsellyd Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker)
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■Varsellyd
Iblant kan det hende at du ikke hører varsellyden på grunn av støy i omgivel-
sene eller en audiolyd.

Én
gang ⎯

Rattlåsen ble ikke frigjort innen
tre sekunder etter at du trykket
på tenningsbryteren.
→ Trykk på tenningsbryteren

mens du trår inne bremse-
pedalen og beveger rattet
mot venstre og høyre.

Én
gang ⎯

Tenningsbryteren har blitt slått
av med giret i annet enn P eller
N.
→ Sett giret i P-stilling.

Én
gang ⎯

Etter at tenningsbryteren ble
slått av med giret i P-stilling, har
giret blitt flyttet til P-stilling.
→ Slå av tenningsbryteren.

Innvendig
varsellyd

Utvendig
varsellyd Varselmelding Detaljer/handlinger

(Blinker)

(Blinker)

(Blinker)
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er

Hvis du har punktert (biler med 
reservehjul)

● Stans bilen på et plant og fast underlag.
● Aktiver parkeringsbremsen.
● Sett giret i P-stilling.
● Stans hybridsystemet.
● Slå på varselblinklysene. (→S. 390)
● For biler med elektrisk bakluke: Slå av det elektriske baklukesyste-

met. (→S. 114)

Bilen er utstyrt med et reservehjul. Det punkterte dekket kan
skiftes ut med reservehjulet.
Informasjon om dekk: →S. 358

ADVARSEL

■Hvis du punkterer
Ikke fortsett kjøringen med punktert dekk.
Dekket og felgen kan bli fullstendig ødelagt selv om du bare kjører et kort
stykke og det kan resultere i en ulykke.

Før du jekker opp bilen
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Plassering av reservehjul, jekk og verktøy

Verktøypose (utstyrsavhengig)
Jekk

Reservehjul1

2

3
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ADVARSEL

■Bruk av jekken
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor. 
Feil bruk av jekken kan føre til at bilen plutselig faller av jekken og forårsa-
ker alvorlige personskader.
●Bilens jekk er bare beregnet til bruk i nødstilfeller ved punktering. Jekken

er ikke beregnet brukt ved bytte til sommer- eller vinterdekk.
● Ikke bruk jekken til annet enn å skifte hjul eller sette på eller ta av kjettin-

ger i en nødssituasjon.
●Sett jekken riktig på plass i jekkepunktet.
● Ikke ha deler av kroppen under en bil mens den er jekket opp.
● Ikke start hybridsystemet eller kjør bilen mens bilen er jekket opp.
● Ikke jekk opp bilen mens det er noen inne i den.
●Når du jekker opp bilen, må du ikke legge gjenstander oppå eller under

jekken.
● Ikke jekk opp bilen mer enn det som er nødvendig for å skifte hjulet.
●Bruk en bukk hvis du må bevege deg under bilen.
●Stans bilen på et fast, flatt og jevnt underlag, sett på parkeringsbremsen

og sett giret i P-stilling. Bruk om nødvendig stoppeklosser til å blokkere
hjulet diagonalt motsatt av hjulet som skal skiftes.

●Pass på at det ikke er folk i nærheten når du senker bilen. Hvis det er folk i
nærheten, må du gi dem beskjed før du senker bilen.
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Biler med reservehjul i full stør-
relse: Vri knotten til hvert klips
på den bakre gulvplaten for å
åpne.

Ta av den bakre gulvplaten.

Ta ut jekken.
Løsne kroken og ta ut jekken.
Legg bort jekken ved å legge den
sammen slik at den ikke beveger
seg og fest den med gummibån-
det.

Ta ut jekken
1

2

3
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Løsne det midtre festet på reser-
vehjulet.

Sikre hjulene med hjulklosser.

Uttak av reservehjulet

ADVARSEL

■Når du legger bort reservehjulet
Pass på at fingre eller andre deler av kroppen ikke kommer i klem mellom
reservehjulet og karosseriet.

Skifte et punktert dekk
1

Punktering Plassering av hjulkloss

Foran
Venstre side Bak bakhjulet på høyre side

Høyre side Bak bakhjulet på venstre side

Bak
Venstre side Foran forhjulet på høyre side

Høyre side Foran forhjulet på venstre side
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Løsne hjulmutrene litt (én
omdreining).

Vri del  på jekken med hån-
den til hakket på jekken kom-
mer i kontakt med jekkpunktet.
Jekkpunktene er plassert under
dørkanalene. De angir hvor jekken
skal plasseres.

Montere jekkhåndtakforlenge-
ren.

Jekk opp bilen til dekket løftes
litt opp fra bakken.

2

3 A

4

5
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Ta av alle hjulmutrene og hjulet.
Når du legger hjulet på bakken,
legger du det med hjuldesignen
vendt opp slik at du ikke skraper
opp overflaten på felgen.

6

ADVARSEL

■Skifte et punktert dekk
● Ikke rør felgskivene eller området rundt bremsene umiddelbart etter at

bilen har vært kjørt.
Disse vil være svært varme. Hvis du berører disse områdene med hender,
føtter eller andre kroppsdeler f.eks. når du bytter hjul, risikerer du brann-
skader.

●Hvis du ikke følger disse retningslinjene, kan hjulmutrene løsne og hjulene
kan falle av, noe som kan forårsake en ulykke med alvorlige personskader.
• Trekk til hjulmutrene med en momentnøkkel til 103 Nm så snart som

mulig etter at du har byttet hjul.
• Bruk bare hjulmutre som er beregnet på den aktuelle felgtypen, når du

bytter hjul.
• Hvis det er sprekker eller deformasjoner i skruene, muttergjengene eller

skruehullene i hjulet, må du få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-
forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

• Når du monterer hjulmutrene, sørg for å montere dem med koniske
enden vendt innover. (→S. 369)

●For biler med elektrisk bakluke: Sørg for å slå av det elektriske bakluke-
systemet når du f.eks. skifter dekk (→S. 114). Ellers risikerer du at luken
begynner å bevege seg ved utilsiktet berøring av bryteren for den elek-
triske bakluken og at hender og fingre kommer i klem.
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Fjern eventuell smuss og frem-
medlegemer fra kontaktflaten
på felgen.
Hvis det er fremmedlegemer på
kontaktflaten på felgen, kan hjul-
mutrene løsne mens bilen beve-
ger seg, og hjulet kan falle av.

Sett på reservehjulet, og trekk til all hjulmutrene omtrent like mye
for hånd.

Når du skifter ut et hjul med alu-
miniumsfelg med et hjul med
stålfelg, må du stramme hjul-
mutrene til den koniske delen
kommer i lett kontakt med felg-
flaten.

Når du skifter en aluminiums-
felg, skru hjulmutrene til ski-
vene kommer i kontakt med
felgskiven.

Senk bilen.

Montering av reservehjulet
1

2

Konisk del

Felg

Skive

Felg

3
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Skru fast hver mutter to eller tre
ganger i rekkefølgen vist på
illustrasjonen.
Tiltrekkingsmoment:
103 Nm

Legg på plass det punkterte hjulet, jekken og alt verktøyet.

■Kompakt reservehjul (utstyrsavhengig)
●Det kompakte reservehjulet identifiseres med etiketten ”TEMPORARY USE

ONLY” på dekksiden.
Bruk det kompakte reservehjulet bare i en nødssituasjon.

●Kontroller dekktrykket i det kompakte reservehjulet. (→S. 481)
■Bruk av kompakt reservehjul (utstyrsavhengig)

Ettersom det kompakte reservehjulet ikke er utstyrt med dekktrykksensorer,
vil ikke varselsystemet for dekktrykk varsle om lavt dekktrykk i reservehjulet.
Hvis du bytter ut det kompakte reservehjulet etter at varsellampen for dekk-
trykk slås på, vil lyset fortsatt være på.

■Med det kompakte reservehjulet (utstyrsavhengig)
Bilen blir lavere ved kjøring med det kompakte reservehjulet sammenlignet
med standardhjul.

■Hvis du har et punktert fordekk på vei dekket av snø eller is (biler med
kompakt reservehjul)
Sett på det kompakte reservehjulet på et av bilens bakhjul. Bruk fremgangs-
måten nedenfor, og sett på kjettinger på forhjulene:

Bytt ut et av bakhjulene med det kompakte reservehjulet.
Skift ut det punkterte forhjulet med bakhjulet du tok av.
Sett kjettinger på forhjulene.

■Båndet som brukes til å feste jekken

4

Når du har løsnet kroken på båndet som
fester jekken fra låsehull , vrir du bån-
det og fester kroken til låsehull .

5

1

2

3

1

2
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ADVARSEL

■Bruk av kompakt reservehjul (utstyrsavhengig)
●Husk at det kompakte reservehjulet er spesielt laget for bruk på denne

bilen. Ikke bruk det kompakte reservehjulet på et annet kjøretøy.
● Ikke bruk mer enn ett kompakt reservehjul om gangen.
●Bytt ut det kompakte reservehjulet med et standarddekk så snart som

mulig.
●Unngå brå akselerasjon, brå rattbevegelser, kraftig nedbremsing eller brått

girskifte som kan forårsake kraftig motorbremsing.
■Med det kompakte reservehjulet (utstyrsavhengig)

Det kan være at bilens hastighet ikke registreres riktig, og at følgende sys-
temer ikke fungerer som de skal:

I tillegg til at følgende system ikke kan utnyttes fullt ut, kan det faktisk påvir-
ke komponentene i drivverket negativt:
• E-Four (elektronisk firehjulsdriftsystem) (AWD-modeller)

■Fartsgrense ved bruk av kompakt reservehjul (utstyrsavhengig)
Ikke kjør i hastigheter over 80 km/t når et kompakt reservehjul er montert på
bilen.
Det kompakte reservehjulet er ikke laget for kjøring i høy hastighet. Hvis du
ikke tar hensyn til dette, kan det føre til en ulykke med alvorlige personska-
der.

■Når du har brukt verktøy og jekk
Før du kjører videre, må du kontrollere at alt verktøy og jekken er sikkert
plassert på sine respektive plasser, for å redusere muligheten for person-
skade ved kollisjon eller plutselig nedbremsing.

• ABS og bremseassistanse
• VSC
• TRC
• Cruisekontroll (utstyrsavhengig)
• Dynamisk radarcruisekontroll 

(utstyrsavhengig)
• EPS
• LDA (Lane Departure Alert med

styrekontroll) (utstyrsavhengig)

• PCS (Pre-Crash Safety-system)
(utstyrsavhengig)

• Toyota parkeringshjelpeskjerm 
(utstyrsavhengig)

• Føler for Toyota parkeringshjelp 
(utstyrsavhengig)

• Skjerm med panoramavisning 
(utstyrsavhengig)

• Navigasjonssystem 
(utstyrsavhengig)
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OBS

■Vær forsiktig når du kjører over humper med det kompakte reservehju-
let montert på bilen. (utstyrsavhengig)
Bilen blir lavere ved kjøring med det kompakte reservehjulet sammenlignet
med standardhjul. Kjør forsiktig på ujevne underlag.

■Kjøring med kjettinger og det kompakte reservehjulet (utstyrsavhen-
gig)
Ikke bruk kjettinger på det kompakte reservehjulet.
Kjettinger kan skade karosseriet og redusere kjøreegenskapene betydelig.

■Når du skifter hjul (biler med varselsystemet for dekktrykk)
Ved fjerning eller montering av felger, dekktrykksensor, kontakt en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans,
siden dekktrykksensoren kan skades hvis den ikke behandles riktig.
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Hvis du har punktert (biler uten 
reservehjul)

● Stans bilen på et trygt sted på et plant og fast underlag.
● Aktiver parkeringsbremsen.
● Sett giret i P-stilling.
● Stans hybridsystemet.
● Slå på varselblinklysene. (→S. 390)
● For biler med elektrisk bakluke: Slå av det elektriske baklukesyste-

met (→S. 114)

Bilen er ikke utstyrt med et reservehjul, men har i stedet et
nødreparasjonssett for punktert dekk. En punktering som skyl-
des at en spiker eller skrue har trengt gjennom sporvidden, kan
repareres midlertidig med nødreparasjonssettet for punktert
dekk.

ADVARSEL

■Hvis du punkterer
Ikke fortsett kjøringen med punktert dekk.
Dekket og felgen kan bli fullstendig ødelagt selv om du bare kjører et kort
stykke og det kan resultere i en ulykke.
Kjøring med et punktert dekk kan forårsake en sprekk som går rundt side-
veggen. I dette tilfellet kan dekket eksplodere når du bruker et reparasjons-
sett.

Før du reparerer bilen
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Verktøypose (utstyrsavhengig)
Nødreparasjonssett for punktert dekk
Jekk (utstyrsavhengig)*1, 2

*1: Ta ut jekken (→S. 430)

*2: Bruke jekken (→S. 431)

Plassering av nødreparasjonssett for punktert dekk og verktøy

1

2

3
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Komponenter i nødreparasjonssettet for punktert dekk

Flaske
Slange
Lufttrykkmåler
Kompressorbryter

Kompressor
Klistremerker
Støpsel
Luftuttakshette

1

2

3

4

5

6

7

8
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Åpne og legg sammen den bakre gulvplaten. (→S. 312)
Ta ut nødreparasjonssettet for
punktert dekk.

Sjekk omfanget av skaden på dekket.

Dekket bør bare repareres med
nødreparasjonssettet for punktert
dekk hvis skaden skyldes en spi-
ker eller skrue som har gått gjen-
nom slitebanen.
• Ikke fjern spikeren eller skruen

fra dekket. Hvis du fjerner gjen-
standen, kan det føre til at
åpningen blir større og hindre
nødreparasjonen med repara-
sjonssettet.

• Flytt bilen slik at området med punkteringen, hvis du vet hvor det er,
er øverst på dekket, for å unngå lekkasje av tetningsmiddelet.

Ta ut nødreparasjonssettet for punktert dekk
1

2

Før du utfører nødreparasjonen
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Ta reparasjonssettet ut av posen.
Ta ventilhetten av ventilen på
det punkterte dekket.

Ta luftuttakshetten av slangen.
Du skal bruke luftuttakshetten igjen
senere. Oppbevar den derfor på et
trygt sted.

Koble slangen til ventilen.
Skru enden av slangen med klok-
ken så langt som mulig.

Pass på at kompressorbryte-
ren er slått av.

Fremgangsmåte ved nødreparasjon
1

2

3

4

5
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Ta ut gummistopperen fra kom-
pressoren.

6

Sett støpselet i strømuttaket.
Venstre side av dashbord Høyre side av dashbord

Baksiden av konsollboks

7
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Koble flasken til kompressoren.
Koble til ved å sette flasken rett inn
i kompressoren, og sørg for at den
utstikkende delen av flasken er i
linje med sporet i huset.

Fest de to klistremerkene som
vist.
Fjern eventuell smuss og fuktighet
fra felgen før du fester klistremer-
ket.
Hvis du ikke kan feste klistremer-
kene, må du informere den nær-
meste autoriserte Toyota-
forhandleren, eller en annen behø-
rig kvalifisert og utstyrt faginstans
om at tetningsmiddel har blitt
påført punkteringen når dekket
repareres eller skiftes.

8

9
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Start hybridsystemet. (→S. 174)

Slå på kompressorbryteren for
å sprøyte inn tetningsmiddelet
og pumpe opp dekket.

Kontroller det spesifiserte dekk-
trykket.
Dekktrykket er angitt på etiketten
på stolpen på førersiden slik det
vises. (→S. 481)

10

11

12
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Pump opp dekket til det spesifi-
serte lufttrykket.

Tetningsmiddelet sprøytes inn
og trykket vil nå en topp på
300 kPa (3,1 bar / 44 psi) eller
400 kPa (4,1 bar / 58 psi), og
deretter reduseres gradvis.
Lufttrykkmåleren viser det fak-
tiske dekktrykket i ca. 1 minutt
(15 minutter ved lav tempera-
tur) etter at bryteren slås på.
Sprøyt inn til angitt lufttrykk.

• Slå av kompressorbryteren og kontroller deretter dekktrykket. Pass
på at du ikke pumper opp dekket for mye. Kontroller og gjenta pum-
peprosedyren til det spesifiserte dekktrykket nås.

• Hvis dekktrykket fortsatt er lavere enn det spesifiserte punktet etter
pumping i 10 minutter (40 minutter ved lav temperatur) med bryteren
på, er dekket for skadet til å kunne repareres. Slå av kompressorbry-
teren og kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

• Hvis dekktrykket overskrider det spesifiserte dekktrykket, må du
slippe ut litt luft for å justere dekktrykket. (→S. 449, 481)

Koble slangen fra ventilen på dekket mens kompressorbryteren er
slått av, og trekk deretter ut støpslet fra strømuttaket.
Det kan hende at noe av tetningsmiddelet lekker ut idet slangen fjernes.
Sett ventilhetten på ventilen på nødreparasjonssettet.

Fest luftuttakshetten til enden
av slangen.
Hvis luftuttakshetten ikke settes på
igjen, kan tetningsmiddel lekke ut
og bilen kan bli skitten.

13
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2

3

14

15

16



4477-2. Tiltak i en nødssituasjon

7

H
vis det oppstår problem

er

Plasser flasken midlertidig i bagasjerommet mens den fremdeles er
koblet til kompressoren.
For å fordele det flytende tetningsmiddelet jevnt i dekket må du
umiddelbart kjøre ca. 5 km i under 80 km/t.
Når du har kjørt i ca. 5 km,
stanser du bilen på et sikkert
sted, på et plant og fast under-
lag og fjerner luftuttakshetten
fra slangen før du kobler til
reparasjonssettet på nytt.

Slå på kompressorbryteren og
vent i flere sekunder, og slå den
deretter av igjen. Kontroller
dekktrykket.

Hvis dekktrykket er under
130 kPa (1,3 bar / 19 psi):
Punkteringen kan ikke repa-
reres. Kontakt en autorisert
Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans.
Hvis dekktrykket er 130 kPa (1,3 bar / 19 psi) eller høyere, men
mindre enn det spesifiserte dekktrykket: Gå til trinn .
Hvis dekktrykket er det spesifiserte dekktrykket: Gå til trinn .

Slå på kompressorbryteren for å pumpe opp dekket til spesifisert
lufttrykk nås. Kjør i omtrent 5 km og utfør deretter trinn .

17
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Fest luftuttakshetten til enden
av slangen.
Hvis luftuttakshetten ikke settes på
igjen, kan tetningsmiddel lekke ut
og bilen kan bli skitten.

Plasser flasken i bagasjerommet mens den fremdeles er koblet til
kompressoren.
Unngå bråbremsing, kraftig akselerasjon og skarpe svinger og kjør
forsiktig i under 80 km/t til nærmeste autoriserte Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans for repara-
sjon eller skifting av dekket.

■ I følgende tilfeller kan ikke dekket repareres med nødreparasjonssettet
for punktert dekk. Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
●Når dekket er skadet på grunn av kjøring med for lavt lufttrykk
●Når lufttrykket i dekket er redusert på grunn av en skade eller sprekk i side-

veggen til dekket
●Når du kan se at dekket har løsnet fra felgen
●Når kuttet eller skaden i sporvidden er 4 mm langt eller mer
●Når felgen er skadet
●Når to eller flere dekk har punktert
●Når det er mer enn ett hull eller kutt i dekket
●Når tetningsmiddelet har utgått på dato

22
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■Nødreparasjonssett for punktert dekk
●Tetningsmiddelet har begrenset levetid. Utløpsdato er angitt på flasken. Tet-

ningsmiddelet bør skiftes ut før utløpsdatoen. Kontakt en autorisert Toyota-
forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans for utskif-
ting.

●Tetningsmiddelet i nødreparasjonssettet for punktert dekk kan bare brukes
én gang til å reparere ett dekk midlertidig. Hvis tetningsmiddelet er brukt og
må skiftes ut, må du kontakte en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

●Tetningsmiddelet kan brukes når utetemperaturen ligger fra –40 °C til 60 °C.
●Reparasjonssettet er konstruert utelukkende for dekk av samme type og

størrelse som de som opprinnelig var montert på bilen. Ikke bruk det på
dekk som har en annen størrelse enn de originale, eller til noe annet formål.

●Hvis du får tetningsmiddel på klærne, kan det sette flekker.
●Hvis det kommer tetningsmiddel på en felg eller på karosseriet, må det vas-

kes bort med en gang, hvis ikke kan det hende at flekken ikke lar seg fjerne.
Tørk øyeblikkelig av tetningsmiddelet med en våt klut.

●Når reparasjonssettet brukes, avgis en høy driftslyd. Dette er normalt.
● Ikke bruk reparasjonssettet for å kontrollere eller justere dekktrykket.

■Hvis dekket pumpes opp til mer enn det spesifiserte dekktrykket
Koble slangen fra ventilen.

Koble slangen fra ventilen, fjern luftuttakshetten fra slangen og koble til
slangen igjen.
Slå på kompressorbryteren og vent i flere sekunder, og slå den deretter av
igjen. Kontroller at dekktrykkindikatoren viser det spesifiserte trykket.
Hvis dekktrykket er under det spesifiserte trykket, må du slå på kompres-
sorbryteren igjen og gjenta pumpeprosedyren til spesifisert dekktrykk nås.

Fest luftuttakshetten på enden av slan-
gen og skyv fremspringet på lufttuttaks-
hetten inn i dekkventilen for å slippe ut
litt luft.

1
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3

4
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■Etter at et dekk er reparert med nødreparasjonssett for punktert dekk
●Dekktrykksensoren bør skiftes.
●Det kan hende at varsellampen for dekktrykk tennes/blinker selv om dekk-

trykket er på anbefalt nivå.
■Merknad til kontroll av nødreparasjonssett for punktert dekk

Kontroller utløpsdatoen på tetningsmiddelet en gang i blant.
Utløpsdatoen er angitt på flasken.
Ikke bruk tetningsmiddelet dersom utløpsdatoen er passert. Du kan få proble-
mer med å fullføre reparasjonen med nødreparasjonssettet for punktert dekk.

ADVARSEL

■Forholdsregler ved bruk av tetningsmiddel
●Det er skadelig å svelge tetningsmiddelet. Hvis du svelger tetningsmiddel,

må du drikke så mye vann som mulig og kontakte lege umiddelbart.
●Hvis du får tetningsmiddel i øynene eller på huden, må du vaske det av

med vann med en gang. Kontakt lege hvis du fortsatt føler ubehag.
■Når punkteringen repareres

●Stans bilen på et sikkert sted med flatt underlag.
●Koble ventilen og slangen skikkelig sammen med dekket som er montert

på bilen.
●Hvis slangen ikke er festet skikkelig til ventilen, kan det oppstå luftlekkasje

eller tetningsmiddel kan sprute ut.
●Hvis slangen løsner fra ventilen mens dekket pumpes opp, er det fare for

at slangen beveger seg brått på grunn av lufttrykket.
●Når dekket er pumpet opp, kan det være at tetningsmiddelet spruter når

slangen kobles fra eller hvis litt luft slippes ut av dekket.
●Følg betjeningsprosedyren for reparasjon av dekk. Hvis prosedyren ikke

følges, kan tetningsmiddelet sprute ut.
●Hold avstand til dekket mens det repareres, siden det er fare for at det

sprekker mens reparasjonen utføres. Hvis du ser sprekker eller deforma-
sjoner i dekket, må du umiddelbart slå av kompressoren og stanse repara-
sjonen.

●Reparasjonssettet kan overopphetes hvis det brukes over lang tid. Ikke
bruk reparasjonssettet sammenhengende i mer enn 60 minutter.

●Deler av reparasjonssettet blir varme under bruk. Vær forsiktig når du
håndterer reparasjonssettet under og etter bruk. Ikke rør metalldelen som
forbinder flasken og kompressoren. Det vil være ekstremt varmt.

● Ikke fest klistremerket med varsel om bilens hastighet på et annet område
enn det som vises. Hvis klistremerket festes på et område der det er plas-
sert en kollisjonspute, for eksempel putedelen på rattet, kan det hindre kol-
lisjonsputen i å fungere som den skal.
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ADVARSEL

■Kjøring for å fordele tetningsmiddelet jevnt
●Kjør bilen forsiktig ved lav hastighet. Vær spesielt forsiktig når du snur og

svinger.
●Hvis bilen ikke kjører rett eller du føler at den trekker i rattet, må du stanse

bilen og sjekke følgende:
• Dekktilstand. Dekket kan ha løsnet fra hjulet.
• Dekktrykk. Hvis dekktrykket er 130 kPa (1,3 bar / 19 psi) eller mindre,

kan dekket være svært skadet.

OBS

■Når nødreparasjonen utføres
●Dekket skal bare repareres med nødreparasjonssettet for punktert dekk

hvis skaden skyldes en skarp gjenstand som en spiker eller skrue som har
gått gjennom sporvidden.
Ikke fjern den skarpe gjenstanden fra dekket. Hvis du fjerner gjenstanden,
kan det føre til at åpningen blir større og hindre nødreparasjonen med
reparasjonssettet.

●Reparasjonssettet er ikke vanntett. Kontroller at reparasjonssettet ikke
utsettes for vann, for eksempel når det brukes i regn.

● Ikke sett reparasjonssettet direkte på støvete flater som for eksempel sand
på siden av veien. Hvis reparasjonssettet suger opp støv osv., kan det
oppstå feil.

■Bruke nødreparasjonssettet for punktert dekk
●Reparasjonssettets strømkilde må være 12 V likestrøm som kan brukes

for biler. Ikke koble reparasjonssettet til noen annen strømkilde.
●Hvis det spruter bensin på reparasjonssettet, kan reparasjonssettet forrin-

ges. Pass på at bensin ikke kommer i kontakt med settet.
●Oppbevar reparasjonssettet i bagasjerommet – utenfor barns rekkevidde.
● Ikke demonter eller modifiser reparasjonssettet. Ikke utsett deler som for

eksempel lufttrykkindikatoren, for støt. Det kan føre til feil.
■For å unngå skade på dekktrykksensorene (biler med varselsystem for

dekktrykk)
Når et dekk er reparert med flytende tetningsmiddel, kan det hende at dekk-
trykksensorene ikke fungerer som de skal. Hvis det er brukt flytende tet-
ningsmiddel, må du kontakte en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans så snart som mulig. Etter bruk av fly-
tende tetningsmiddel må du forsikre deg om at dekktrykksensorer skiftes
under reparasjon eller skifte av dekk. (→S. 359)
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Hvis hybridsystemet ikke starter

Problemet kan skyldes et av forholdene nedenfor:
● Den elektroniske nøkkelen fungerer kanskje ikke som den skal.

(→S. 455)
● Det er ikke nok drivstoff på bilens drivstofftank.

Fyll drivstoff. (→S. 74)
● Det kan være en funksjonsfeil i motorens startsperre. (→S. 77)
● Det kan være en feil på rattlåssystemet.
● Hybridsystemet kan fungere feil på grunn av et elektrisk problem

som for eksempel utladet batteri i den elektroniske nøkkelen eller
en defekt sikring. Avhengig av feiltypen finnes det en midlertidig
løsning for å starte hybridsystemet. (→S. 453)

Problemet kan skyldes et av forholdene nedenfor:
● 12-voltsbatteriet kan være utladet. (→S. 458)
● Koblingene på 12-voltsbatteripolene kan være løse eller korrodert. 

(→S. 353)

Årsakene til at hybridsystemet ikke starter, avhenger av situa-
sjonen. Kontroller følgende og gjennomfør egnet prosedyre:

Hybridsystemet starter ikke selv om riktig startprosedyre er
fulgt. (→S. 174)

Kupélyset og frontlysene er svake, eller hornet lyder ikke eller
lyden har lav styrke.
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Problemet kan skyldes et av forholdene nedenfor:
● 12-voltsbatteriet kan være utladet. (→S. 458)
● Én eller begge polene på 12-voltsbatteriet kan være koblet fra. 

(→S. 353)
Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifi-
sert og utstyrt faginstans hvis problemet ikke kan repareres eller du
ikke vet hvordan du kan reparere det.

Hvis hybridsystemet ikke starter, kan følgende trinn brukes som en
midlertidig løsning for å starte hybridsystemet når tenningsbryteren
ikke fungerer som den skal. 
Ikke bruk denne startprosedyren hvis ikke det er et nødstilfelle.

Aktiver parkeringsbremsen.
Sett giret i P-stilling.
Vri tenningsbryteren i ACC-modus.
Trykk på og hold tenningsbryteren inne i 15 sekunder mens du trår
hardt på bremsepedalen.

Selv om hybridsystemet kan startes med trinnene ovenfor, kan syste-
met ha feil. Få bilen kontrollert hos en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

Kupélyset og frontlysene slår seg ikke på, eller hornet avgir ikke
lyd.

Nødstartfunksjon
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Hvis giret ikke kan flyttes fra P-stilling

Aktiver parkeringsbremsen.
Vri tenningsbryteren i ACC-modus.
Trykk inn bremsepedalen.

Lirk dekselet opp med en flat
skrutrekker eller tilsvarende
verktøy.
Dekk over enden av skrutrekkeren
med en fille for å forhindre skade
på dekselet.

Trykk på overstyringsknappen
for girlåsen.
Girspaken kan flyttes mens du tryk-
ker på knappen.

Hvis giret ikke kan flyttes når du har foten på bremsepedalen,
kan det være et problem med girlåssystemet (et system som
hindrer utilsiktet bruk av girspaken). Få bilen kontrollert av en
autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans umiddelbart.
Følgende tiltak kan brukes som nødtiltak for å få brukt girspa-
ken:

1
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Hvis den elektroniske nøkkelen ikke virker 
som den skal

Bruk den mekaniske nøkkelen 
(→S. 104) for å utføre følgende
operasjoner:

Låser alle dørene
Låser opp alle dørene

Hvis kommunikasjonen mellom den elektroniske nøkkelen og
bilen forstyrres (→S. 128) eller den elektroniske nøkkelen ikke
kan brukes fordi batteriet er utladet, kan ikke smart inngangs-
og startsystemet og fjernkontrollen brukes. I slike tilfeller kan
dørene åpnes og hybridsystemet startes ved å følge fremgangs-
måten nedenfor.

Låse og låse opp dørene

1

2
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Sørg for at giret er i P-stilling og trykk inn bremsepedalen.
Berør Toyota-emblemsiden på
den elektroniske nøkkelen mot
tenningsbryteren.
Når den elektroniske nøkkelen
registreres, høres en varsellyd og
tenningsbryteren settes i ON-
modus.
Når smart inngangs- og startsys-
tem er deaktivert ved tilpasset inn-
stilling, vil tenningsbryteren gå i
ACC-modus.

Trå bremsepedalen hardt inn og kontroller at  vises i multi-

informasjonsdisplayet.
Trykk på tenningsbryteren.

Hvis motoren fortsatt ikke vil starte, ta kontakt med en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt fagin-
stans.

Starte hybridsystemet
1

2
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■Slå av hybridsystemet
Sett giret i P-stilling og trykk på tenningsbryteren slik du vanligvis gjør når du
stopper hybridsystemet.

■Skifte nøkkelens batteri
Da fremgangsmåten ovenfor er en midlertidig løsning, anbefaler vi at batteriet
i den elektroniske nøkkelen skiftes umiddelbart når batteriet er utladet. 
(→S. 373)

■Alarm (utstyrsavhengig)
Bruk av den mekaniske nøkkelen til å låse dørene vil ikke aktivere alarmsys-
temet. 
Hvis en av dørene låses opp med den mekaniske nøkkelen når alarmsyste-
met er aktivert, kan alarmen bli utløst.

■Endre tenningsbrytermodus
Slipp opp bremsepedalen og trykk på tenningsbryteren i trinn  ovenfor.
Hybridsystemet starter ikke og modiene blir endret hver gang bryteren tryk-
kes. (→S. 175)

■Hvis den elektroniske nøkkelen ikke virker som den skal
●Forsikre deg om at smart inngangs- og startsystem ikke er deaktivert ved til-

passet innstilling. Hvis funksjonen er deaktivert, må du slå den på igjen. 
(Funksjoner som kan tilpasses: →S. 489)

●Kontroller om batterisparemodus er angitt. I så fall må funksjonen deaktive-
res. (→S. 124)

3
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Hvis 12-voltsbatteriet lades ut

Hvis du har et sett startkabler og et annet kjøretøy med et 12-voltsbat-
teri, kan du starte bilen ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

Bekreft at du har den elektro-
niske nøkkelen på deg.
Når du kobler til startkablene, kan
alarmen aktiveres og dørene låses,
avhengig av situasjonen. (→S. 81)

Åpne panseret (→S. 342) og
dekselet på sikringsboksen.

Åpne dekselet til polen som kun
skal brukes til startkabler.

Følgende fremgangsmåter kan brukes til å starte hybridsyste-
met hvis bilens 12-voltsbatteri er utladet.
Du kan også ringe til en autorisert Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

1
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3
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Koble startkablene i henhold til følgende fremgangsmåte:

Koble en positiv startkabelklemme til polen som kun brukes til
startkabler i bilen.
Koble klemmen i den andre enden av den positive kabelen til den
positive (+) batteripolen i den andre bilen.
Koble en negativ startkabelklemme til den negative (–) batteripo-
len i den andre bilen.
Koble klemmen i den andre enden av den negative kabelen til et
solid, stasjonært, ulakkert metallpunkt borte fra polen som kun
brukes til startkabler og eventuelle bevegelige deler, som vist i
illustrasjonen.

Start motoren på det andre kjøretøyet. Øk motorhastigheten litt og
hold dette turtallet i omtrent 5 minutter for å lade 12-voltsbatteriet
på bilen din.
Åpne og lukk en av bildørene med tenningsbryteren av.
Oppretthold turtallet for det andre kjøretøyet, og start hybridsyste-
met ved å slå på tenningsbryteren.

4
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Forsikre deg om at ”READY”-lampen tennes. Hvis indikatorlampen
ikke tennes, må du ta kontakt med en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
Straks hybridsystemet har startet, tar du av startkablene i nøyaktig
omvendt rekkefølge som ved tilkoblingen.
Lukk dekselet til polen som er brukt til startkablene og sett på dek-
selet på sikringsboksen igjen.
Når du monterer det, må du først hekte dekselet på sikringsboksen på de
to festebøylene bak.

Straks hybridsystemet starter, må du få bilen kontrollert av en autori-
sert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans så snart som mulig.

■Starte hybridsystemet når 12-voltsbatteriet er utladet
Hybridsystemet kan ikke startes ved å skyves i gang.

■For å hindre at 12-voltsbatteriet lades ut
●Slå av frontlysene og audiosystemet mens hybridsystemet er slått av.
●Slå av alle komponenter som ikke må stå på når motoren kjører med lav

hastighet over en lengre periode, for eksempel ved tett trafikk.
■Lade 12-voltsbatteriet

Strømmen i 12-voltsbatteriet vil lades ut gradvis selv når bilen ikke er i bruk,
på grunn av naturlig utlading og tapping av visse elektriske apparater. Hvis
bilen blir stående i lang tid, kan 12-voltsbatteriet lades ut, og hybridsystemet
vil ikke starte. (12-voltsbatteriet lades automatisk når hybridsystemet er i
drift.)

■Når du lader eller skifter ut 12-voltsbatteriet
● I enkelte tilfeller kan det være umulig å låse opp dørene ved hjelp av smart

inngangs- og startsystemet når 12-voltsbatteriet er utladet. Du må da bruke
fjernkontrollen eller den mekaniske nøkkelen for å låse eller låse opp døre-
ne.

●Det kan hende at hybridsystemet ikke starter ved første forsøk etter at 12-
voltsbatteriet er ladet opp, men det vil vanligvis starte i andre forsøk. Dette
er normalt.

●Tenningsbrytermodus lagres av bilen. Når 12-voltsbatteriet kobles til igjen,
vil systemet automatisk gå tilbake til modusen som var valgt før 12-voltsbat-
teriet ble utladet. Slå av tenningsbryteren før du kobler fra 12-voltsbatteriet. 
Hvis du er usikker på hvilken modus tenningsbryteren var i før 12-voltsbatte-
riet ble utladet, må du være spesielt forsiktig når du kobler til 12-voltsbatte-
riet igjen.

●Noen systemer kan kreve initialisering. (→S. 493)

8
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ADVARSEL

■Unngå brann eller eksplosjon i 12-voltsbatteriet
Følg retningslinjene nedenfor for å hindre utilsiktet antennelse av brannfar-
lig gass som kan avgis fra 12-voltsbatteriet:
●Pass på at hver av startkablene kobles til riktige poler, og at du ikke utilsik-

tet kommer i kontakt med andre enn den aktuelle polen.
●Pass på at den andre enden på startkabelen for ”+”-polen ikke kommer i

kontakt med andre deler eller metalloverflater, f.eks. braketter eller ulak-
kert metall.

● Ikke la ”+”- og ”–”-klemmene på startkablene komme i kontakt med hver-
andre.

● Ikke røyk, bruk fyrstikker eller sigarettennere, og ikke bruk åpen flamme
nær 12-voltsbatteriet.

■12-voltsbatteri – forholdsregler
Elektrolytten i 12-voltsbatteriet inneholder giftig og etsende syre, og tilhø-
rende deler inneholder bly og blyforbindelser. Ta hensyn til forholdsreglene
nedenfor når du håndterer 12-voltsbatteriet:
●Når du arbeider med 12-voltsbatteriet, må du alltid bruke vernebriller og

passe på at batterivæske (syre) ikke kommer i kontakt med huden, klær
eller bilens karosseri.

● Ikke len deg over 12-voltsbatteriet.
●Hvis batterivæske kommer i kontakt med huden eller øynene, må du umid-

delbart vaske det utsatte området med vann og kontakte lege.
Plasser en våt svamp eller klut over det utsatte området til du får legehjelp.

●Vask alltid hendene etter å ha håndtert 12-voltsbatteriholder, poler og
andre batterirelaterte deler.

● Ikke la barn komme i nærheten av 12-voltsbatteriet.
■Etter opplading av 12-voltsbatteriet

Få 12-voltsbatteriet kontrollert hos nærmeste autoriserte Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans så snart som mulig.
Hvis batteriet er forringet, kan fortsatt bruk føre til at 12-voltsbatteriet slipper
ut en illeluktende gass som kan være skadelig for passasjerenes helse.

■Når 12-voltsbatteriet skiftes
→S. 357
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OBS

■Håndtering av startkabler
Når du kobler til startkablene, må du sørge for at de ikke vikler seg inn i kjø-
leviften osv.

■Hindre skade på bilen
Polen som skal brukes til nødstart, skal brukes i en nødssituasjon, når man
lader 12-voltsbatteriet fra en annen bil. Polen kan ikke brukes til å starte et
annet kjøretøy.



4637-2. Tiltak i en nødssituasjon

7

H
vis det oppstår problem

er

Hvis bilen overopphetes

● Nålen på måleren for høy kjølevæsketemperatur (→S. 90) går til
rød sone, eller du mister hybridsystemkraften. (For eksempel når
bilens hastighet ikke øker.)

● ”Engine Coolant Temp high” (høy kjølevæsketemp.) eller ”Hybrid
System Overheated” (hybridsystemet er overopphetet) vises i mul-
tiinformasjonsdisplayet. (→S. 417)

● Det kommer damp fra under panseret.

■ Hvis nålen på kjølevannstemperaturmåleren går inn i rød sone
eller ”Engine Coolant Temp High” (høy kjølevæsketemperatur)
vises i multiinformasjonsdisplayet

Stans bilen på et trygt sted og slå av klimaanlegget. Slå deretter
av hybridsystemet.
Hvis du ser damp: 
Åpne panseret forsiktig når dampen er forsvunnet.
Hvis du ikke ser damp:
Løft panseret opp forsiktig.
Når hybridsystemet er tilstrekkelig nedkjølt, kan du kontrollere
om det er lekkasjer på slangene eller radiatorkjernen (radiato-
ren).

Radiator
Kjølevifter
Hvis det lekker mye kjøle-
væske, må du umiddelbart ta
kontakt med en autorisert
Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans.

Følgende kan være indikasjoner på at bilen din er overopphetet.

Korrigering

1
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Nivået er tilfredsstillende når det er mellom linjene ”FULL” og
”LOW” på beholderen.

Beholder
”FULL”-linje
”LOW”-linje

Etterfyll kjølevæske ved
behov.
I en nødssituasjon kan vann
brukes hvis kjølevæske ikke er
tilgjengelig.

Start hybridsystemet og slå på klimaanlegget for å kontrollere om
radiatorens kjølevifter fungerer, og for å se etter kjølevæskelek-
kasjer fra radiatoren eller slangene.
Viften starter umiddelbart når klimaanlegget slås på rett etter en kald-
start. Sjekk at viftene fungerer ved å kontrollere viftelyden og luftstrøm-
men. Hvis det er vanskelig å kontrollere, kan du slå av og på
klimaanlegget flere ganger. (Viftene fungerer ikke alltid ved minusgra-
der.)
Hvis viftene ikke går:
Stopp hybridsystemet umiddelbart og ta kontakt med en autori-
sert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans.
Hvis viftene går:
Få bilen kontrollert hos nærmeste autoriserte Toyota-forhandler
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
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■ Hvis meldingen ”Hybrid System Overheated” (hybridsystemet
er overopphetet) vises i multiinformasjonsdisplayet

Stans bilen på et sikkert sted.
Stans hybridsystemet, og løft forsiktig opp panseret.
Når hybridsystemet er nedkjølt, kan du kontrollere om det er lek-
kasjer på slangene eller radiatorkjernen (radiatoren).

Radiator
Kjølevifter
Hvis det lekker mye kjøle-
væske, må du umiddelbart ta
kontakt med en autorisert
Toyota-forhandler, eller en
annen behørig kvalifisert og
utstyrt faginstans.

Nivået er tilfredsstillende når det er mellom linjene ”FULL” og
”LOW” på beholderen.

Beholder
”FULL”-linje
”LOW”-linje

Etterfyll kjølevæske ved
behov.
I en nødssituasjon kan vann
brukes hvis kjølevæske ikke er
tilgjengelig.
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Start hybridsystemet og kontroller multiinformasjonsdisplayet.
Hvis meldingen ikke forsvinner: 
Stopp hybridsystemet, og kontakt en autorisert Toyota-forhand-
ler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
Hvis meldingen ikke vises: 
Få bilen kontrollert hos nærmeste autoriserte Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.

ADVARSEL

■Når du kontrollerer under panseret på bilen
Ta hensyn til følgende forholdsregler.
Hvis ikke, kan det føre til alvorlige personskader som for eksempel forbren-
ninger.
●Hvis det kommer damp fra panseret, må du ikke åpne panseret før dam-

pen har forsvunnet. Motorrommet kan være meget varmt.
●Kontroller at ”READY”-indikatoren er slukket når hybridsystemet blir slått

av. 
Når hybridsystemet er i drift, kan bensinmotoren starte automatisk, eller
kjøleviften kan plutselig fungere selv om bensinmotoren stanser. Ikke rør
eller kom nær roterende deler, som f.eks. viften, da fingre, klær (f.eks. et
skjerf eller et halstørkle) kan sette seg fast og føre til alvorlige skader.

● Ikke løsne lokket på ekspansjonstanken mens hybridsystemet og radiato-
ren er varme.
Damp eller kjølevæske som holder høy temperatur kan sprute ut.

6
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OBS

■Ved etterfylling av kjølevæske for motor/strømstyringsenhet
Tøm kjølevæske på sakte etter at hybridsystemet har kjølt seg tilstrekkelig
ned. Hybridsystemet kan skades hvis du fyller avkjølt kjølevæske for raskt
på et varmt hybridsystem.

■Hindre skade på kjølesystemet
Ta hensyn til forholdsreglene nedenfor:
●Unngå at kjølevæsken blir tilsmusset med fremmedlegemer (som sand

eller støv osv.).
● Ikke bruk kjølende tilsetningsmidler.
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Hvis bilen blir stående fast

Stans hybridsystemet. Trekk parkeringsbremsen godt til og sett
giret i P-stilling.
Fjern gjørme, leire eller sand fra området rundt hjulet som sitter
fast.
Plasser trebiter, steiner, greiner eller annet materiale som kan gi
bedre friksjon, under dekkene.
Start hybridsystemet på nytt.
Sett giret i D- eller R-stilling og frigjør parkeringsbremsen. Så tryk-
ker du forsiktig inn gasspedalen.

■Når det er vanskelig å få løs bilen

Følg en av fremgangsmåtene nedenfor hvis hjulene spinner eller
bilen setter seg fast i gjørme, leire eller snø:

Trykk på  for å slå av antispinnsyste-
met.
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ADVARSEL

■Når du forsøker å kjøre løs en bil som sitter fast
Hvis du velger å dytte bilen frem og tilbake for å få den løs, må du passe på
at omgivelsene er fri slik at du ikke treffer andre biler, gjenstander eller per-
soner. Bilen kan også plutselig hoppe fremover eller bakover når den blir fri.
Vær svært forsiktig.

■Når du skifter gir
Pass på at du ikke skifter gir mens gasspedalen er trykket ned.
Det kan føre til uventet rask akselerasjon av bilen, noe som kan føre til en
ulykke og resultere i alvorlige personskader.

OBS

■Slik unngår du å skade hybridgiret og andre komponenter
●Unngå hjulspinn, og trykk ikke inn gasspedalen mer enn nødvendig.
●Hvis bilen fortsatt sitter fast etter at du har prøvd disse metodene, kan det

hende den må taues fri.
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Vedlikeholdsdata (drivstoff, oljenivå osv.)

*1: Bil uten last

*2: Biler med økt bilhøyde

*: Biler for kjøring med tilhenger. (→S. 163)

Mål

Total lengde 4 605 mm

Total bredde 1 845 mm

Total høyde*1

Uten taklastbærer
1 675 mm

1 685 mm*2

Uten taklastbærer
1 705 mm

1 715 mm*2

Akselavstand 2 660 mm

Sporvidde foran og 
bak

17-tommers dekk 1 570 mm

18-tommers dekk 1 560 mm

Vekter

Totalvekt
Modeller med tohjulsdrift 2 205 kg

AWD-modeller 2 270 kg

Maksimalt tillatt 
akseltrykk

Foran
1 220 kg

Bak

Tilhengerfestebelast-
ning*

Modeller med tohjulsdrift 35 kg

AWD-modeller 70 kg

Trekkapasitet*

Uten brems 750 kg

Med
brems

Modeller
med 
tohjulsdrift

800 kg

AWD-modeller 1 650 kg
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■ Understellsnummer
Understellsnummeret (VIN) er den juridiske identiteten til bilen din.
Dette er det primære identifikasjonsnummeret for din Toyota. Det
brukes til registreringen av bilen.
Dette nummeret er stemplet inn
under høyre forsete.

Nummeret er preget oppe til
venstre på dashbordet.

Dette nummeret står også på
chassisplaten.

Kjøretøyidentifikasjon
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■ Motornummer
Motornummeret er preget inn i
motorblokken som vist.

Motor

Modell 2AR-FXE

Type 4-sylindret 4-takts rekkemotor, bensin

Boring og slaglengde 90,0 × 98,0 mm

Slagvolum 2 494 cm3

Ventilklaring
Automatisk justering

Drivremstramming

Drivstoff

Drivstofftype

Innenfor EU:
Kun blyfri bensin som tilfredsstiller den euro-
peiske standarden EN228

Utenfor EU:
Kun blyfri bensin

RON (oktantall) 91 eller høyere

Kapasitet drivstofftank
(referanse) 56 l
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*: Kun AWD-modeller

Elektrisk motor

Foran Bak*
Type Permanent magnetisert synkronmotor

Maksimal effekt 105 kW 50 kW

Maksimalt 
dreiemoment 270 Nm 139 Nm

Hybridbatteri

Type Nikkel-metallhydridbatteri

Spenning 7,2 V / modul

Kapasitet 6,5 Ah (3 HR)

Antall 34 moduler

Samlet spenning 244,8 V
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■ Oljekapasitet ved oljeskift (referanse*)

*: Motorens oljekapasitet er en referansemengde som skal brukes når man
skifter olje. Varm opp og slå av hybridsystemet, vent mer enn 5 minutter,
og sjekk oljenivået på peilepinnen.

■ Valg av motorolje
På din Toyota brukes ”Toyota Genuine Motor Oil”. Toyota anbefaler
bruk av godkjent ”Toyota Genuine Motor Oil”. Andre motoroljer av
tilsvarende kvalitet kan også brukes.
Oljekvalitet:
0W-20, 5W-30 og 10W-30:
API-grad SL ”Energy-Conserving”, SM ”Energy-Conserving”, SN
”Resource-Conserving” eller ILSAC-helårsolje
15W-40:
API SL, SM eller SN helårsolje
Anbefalt viskositet (SAE):

SAE 0W-20 fylles på Toyota på
produksjonsanlegget, og er det
beste alternativet for bilen din
for god drivstofføkonomi og
gode startegenskaper i kulde.
Hvis SAE 0W-20-olje ikke er til-
gjengelig, kan SAE 5W-30-olje
brukes. Den bør imidlertid byt-
tes ut med SAE 0W-20 ved
neste oljeskift.
Hvis du bruker SAE 10W-30
eller motorolje med høyere vis-
kositet ved ekstremt lave tem-
peraturer, kan det bli vanskelig
å starte motoren, så da anbefa-
ler vi SAE 0W-20 eller 5W-30
motorolje.

Smøresystem

Med filter 4,4 l

Uten filter 4,0 l

Antatt temperaturområde frem til 
neste oljeskift

Foretrukket
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Oljeviskositet (0W-20 er forklart her som et eksempel):
• 0W i 0W-20 angir oljens egenskaper ved kaldstart. Oljer med

lavere verdi foran W gir lettere start av motoren i kaldt vær.
• 20 i 0W-20 angir oljens egenskaper når oljen er ved høy tempe-

ratur. En olje med høyere viskositet (en med høyere verdi) kan
egne seg bedre hvis bilen kjøres i høy hastighet eller med meget
stor last.

Slik leser du merkene på oljebeholderne:
Enkelte oljebeholdere er merket med det ene eller begge merkene
for API-registrering for å hjelpe deg å velge olje.

API-vedlikeholdssymbol
Øverste del: ”API SERVICE SN”
betyr oljekvaliteten etter API-
klassifisering (fra det amerikan-
ske petroleumsinstitutt).
Midtre del: ”SAE 0W-20” betyr
SAE-viskositetsgraden.
Nederste del: ”Resource-Conser-
ving” angir at oljen er miljøvennlig
og har drivstoffbesparende egen-
skaper.
ILSAC-sertifiseringsmerke
ILSACs (International Lubricant Specification Advisory Committee) ser-
tifiseringsmerke vises på forsiden av kannen.

1
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Kjølesystem

Kapasitet
Bensinmotor

Uten EGR-system:
7,2 l

Med EGR-system:
7,5 l

Strøm-
styringsenhet 1,5 l

Type kjølevæske

Bruk en av følgende typer:
• ”Toyota Super Long Life Coolant”
• Tilsvarende kjølevæske med langvarig

organisk syreteknologi basert på etylengly-
kol uten silikater, aminer, nitritter og borater

Du må ikke bruke bare vann.

Tenningssystem

Tennplugg

Merke DENSO FK16HR-A8

Elektrodeavstand 0,8 mm

OBS

■Tennplugger med iridiumspiss
Bruk alltid tennplugger med iridiumspiss. Ikke juster elektrodeavstanden på
tennpluggene.
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*1: Væskekapasiteten oppgis som en referanse.
Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert
og utstyrt faginstans hvis det er nødvendig med utskiftning.

*2: Kun AWD-modeller

Det elektriske systemet

12-voltsbatteri

Åpen spenning ved 
20 °C:

12,6 V – 12,8 V: Fulladet
12,2 V – 12,4 V: Halvladet
11,8 V – 12,0 V: Utladet
(Spenning kontrollert 20 minutter etter at
hybridsystemet og alle lys ble slått av.)

Ladestrømstyrke Maks. 5 A

Hybridgirkasse

Væskekapasitet*1 Foran 3,8 l

Bak*2 1,8 l

Væsketype Toyota Genuine ATF WS

OBS

■Hybridgirolje
Bruk av annen girolje enn ”Toyota Genuine ATF Type WS” kan medføre
redusert kvalitet på giringen, låsing av giret ledsaget av vibrasjoner og i ver-
ste fall ødelegge bilens girkasse.
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*1: Minste pedalklaring når pedalen trykkes inn med en kraft på 490 N mens
hybridsystemet går.

*2: Hendelvandringen når parkeringsbremsen trekkes til med en kraft på 200 N.

Bremser

Pedalklaring*1 Min. 105 mm

Dødgang pedal 1–6 mm

Parkeringsbremsespakvandring*2 7–10 klikk

Væsketype
SAE J1703 eller FMVSS No.116 DOT
3 eller SAE J1704 eller FMVSS
No.116 DOT 4

Styring

Dødgang Mindre enn 30 mm
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Type A og B

*: Dekktrykket varierer fra land til land. Sjekk informasjonsetiketten om dekk-
belastning for å bekrefte hvilket dekktrykk som anbefales for bilen din. 
(→S. 366)

Type C

Type D

Dekk og felger

Dekkdimensjon 225/65R17 102H

Dekktrykk (anbefalt 
dekktrykk ved kalde 
dekk)

Type A*:
Foran: 220 kPa (2,2 bar / 32 psi)
Bak: 220 kPa (2,2 bar / 32 psi)

Type B*:
Foran: 240 kPa (2,4 bar / 35 psi)
Bak: 240 kPa (2,4 bar / 35 psi)

Felgdimensjon 17 × 7 J

Tiltrekkingsmoment for 
hjulmutre 103 Nm

Dekkdimensjon 225/60R18 100H

Dekktrykk (anbefalt 
dekktrykk ved kalde 
dekk)

Foran: 210 kPa (2,1 bar / 30 psi)
Bak: 210 kPa (2,1 bar / 30 psi)

Felgdimensjon 18 × 7 1/2J

Tiltrekkingsmoment for 
hjulmutre 103 Nm

Dekkdimensjon 235/55R18 100H

Dekktrykk (anbefalt 
dekktrykk ved kalde 
dekk)

Foran: 220 kPa (2,2 bar / 32 psi)
Bak: 220 kPa (2,2 bar / 32 psi)

Felgdimensjon 18 × 7 1/2J

Tiltrekkingsmoment for 
hjulmutre 103 Nm
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Kompakt reservehjul (utstyrsavhengig)

■Ved kjøring med tilhenger
Øk det anbefalte dekktrykket med 20,0 kPa (0,2 bar / 3 psi), og kjør i hastig-
heter under 100 km/t.

A: H16-halogenpærer

B: Pærer med kileformet sokkel (oransje)

C: Pærer med kileformet sokkel (klare)

D: Pærer med dobbel sokkel (klare)

*: Utstyrsavhengig

Dekkdimensjon T165/80D17 104M

Dekktrykk (anbefalt 
dekktrykk ved kalde 
dekk)

420 kPa (4,2 bar / 60 psi)

Felgdimensjon 17 × 4T

Tiltrekkingsmoment for 
hjulmutre 103 Nm

Lyspærer

Lyspærer W Type

Utvendig

Tåkelys foran* 19 A

Blinklys foran 21 B

Blinklys bak 21 B

Ryggelys 16 C

Skiltlys 5 C

Innvendig

Sminkelys 8 C

Kupélys (foran) / leselys 5 C

Kupélys (bak) 8 D

Bagasjeromslampe 5 C
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Drivstoffinformasjon

■Bruk av etanolholdig bensin i bensinmotor
Toyota tillater bruk av etanolholdig bensin når etanolinnholdet er opptil 10 %.
Påse at den etanolholdige bensinen har et oktantall som samsvarer med det
ovenstående.

■Hvis det oppstår tenningsbank
●Rådfør deg med en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig

kvalifisert og utstyrt faginstans.
●Du kan av og til høre lett tenningsbank en kort stund når du akselererer eller

kjører i oppoverbakke. Dette er normalt.

Innenfor EU:
Bruk kun blyfri bensin i henhold til europeisk standard EN228.
Velg minimum 91 oktan blyfri bensin for optimal motorytelse.
Utenfor EU:
Bruk kun blyfri bensin på denne bilen.
Velg minimum 91 oktan blyfri bensin for optimal motorytelse.

OBS

■Merknad om drivstoffkvalitet
● Ikke bruk feil drivstoff. Ved bruk av feil drivstoff vil motoren bli skadet.
● Ikke bruk blyholdig bensin.

Blyholdig bensin vil føre til at treveiskatalysatoren mister effekt, og forhin-
dre at avgasskontrollsystemet fungerer som det skal.

● Ikke bruk metanolholdig bensin som M15, M85, M100. Bruk av metanol-
holdig bensin kan føre til motorskade eller motorsvikt.

● Innenfor EU: Drivstoffet bioetanol som selges under navn som ”E50” eller
”E85” og drivstoff som inneholder store mengder etanol, skal ikke brukes.
Bruk av slike drivstoff vil skade bilens drivstoffsystem. Spør en autorisert
Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans
hvis du er i tvil.
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OBS

●Utenfor EU: Drivstoffet bioetanol som selges under navn som ”E50” eller
”E85” og drivstoff som inneholder store mengder etanol, skal ikke brukes.
Bilen kan bruke bensin blandet med maks. 10 % etanol. Bruk av drivstoff
med et etanolinnhold høyere enn 10 % (E10) vil skade bilens drivstoffsys-
tem. Sørg for at påfylling av drivstoff kun skjer fra kilder hvor drivstoffspesi-
fikasjoner og kvalitet er garantert. Spør en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans hvis du er i tvil.
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Funksjoner som kan tilpasses

Når du tilpasser bilfunksjoner, må du passe på at bilen er parkert på et
trygt sted med giret i P-stilling og parkeringsbremsen aktivert.

Ulike innstillinger kan endres. Se listen over innstillinger som kan endres
for flere detaljer.

■ Bytte ved hjelp av navigasjons- eller multimediesystemet
Trykk på ”SETUP”-knappen (oppsett) på navigasjons- eller multi-
mediesystemet.
Trykk på ”Bil” i skjermbildet.

■ Endre ved hjelp av multiinformasjonsdisplayet
Trykk på  eller  på målerkontrollbryteren og velg  i
multiinformasjonsdisplayet.

Trykk på  eller  på målerkontrollbryteren og trykk deretter

på .

Biler med navigasjons- eller multimediesystem: Innstillinger som
kan endres med navigasjons- eller multimediesystemet
Innstillinger som kan tilpasses i multiinformasjonsdisplayet
Innstillinger som kan endres av en autorisert Toyota-forhandler,
eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans

Definisjon av symboler: O = tilgjengelig, — = ikke tilgjengelig

Bilen inneholder flere elektroniske funksjoner som kan tilpasses
til individuelle behov. Innstillingene for disse funksjonene kan
endres ved hjelp av bryterne på rattet, navigasjonssystemet
eller multimediesystemet, eller hos en autorisert Toyota-for-
handler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt faginstans.
Enkelte funksjonsinnstillinger endres samtidig som andre funksjoner
tilpasses. Kontakt en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen
behørig kvalifisert og utstyrt faginstans hvis du ønsker nærmere
opplysninger.

Tilpasse bilfunksjoner

Funksjoner som kan tilpasses

1

2

1

2

1

2

3
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■ Instrumentpanel (→S. 86, 94)

*1: Standardinnstillingen varierer fra land til land.

*2: Utstyrsavhengig

■ LDA (Lane Departure Alert med styrekontroll) (utstyrsavhen-
gig) (→S. 227)

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Språk*1 Engelsk

Fransk

— O —

Spansk

Tysk

Italiensk

Russisk

Tyrkisk

Enheter*1 km (l / 100 km)
km (km/l)

O O —
miles (MPG)*2

EV-indikator På Av — O —

Popup-display På Av — O —

Aksentfarge Lyseblå

Blå

— O —Oransje

Gul

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Styrehjelp På Av — O —

Varselfølsomhet Standard Høyt — O —

Svingvarsel På Av — O —

Følsomhet for svingvarsel Standard
Lav

— O —
Høyt

1 2 3
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■ PCS (Pre-Crash Safety-system) (utstyrsavhengig) (→S. 212)

■ Klokke (→S. 94)

■ Elektrisk bakluke (utstyrsavhengig) (→S. 112)

*: Åpningsstillingen angis med bryteren for den elektriske bakluken 
(→S. 115)

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Varseltiming  
(Middels)

 
(Langt)

— O —

 
(Nært)

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Bytte mellom 
12-timers og 24-timers 12 t 24 t — O —

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Åpningsvinkel 5
1 til 4

— O —Brukerinnstil-
ling*

Varsellydstyrke for drift 3
1

— O —
2

Varsellyd for drift På Av — — O

1 2 3
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■  RSA (Road Sign Assist) (utstyrsavhengig) (→S. 235)

*1: Hvis en fartsgrense med tilleggsinformasjon overstiges, fungerer ikke var-
sellyden.

*2: Kun varsling ved forbikjøring forbudt

■ Dørlås (→S. 107, 455)

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Varslingsmetode ved for stor
hastighet Kun visuelt

Ingen varsling

— O —Visuelt og 
lydvarsel*1

Varslingsnivå ved for stor has-
tighet 2 km/t

5 km/t
— O —

10 km/t

Andre varlingsmetoder*2 Kun visuelt

Ingen varsling

— O —Visuelt og 
lydvarsel*1

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Hastighetsstyrt dørlåsefunk-
sjon På Av O — O

Girstillingsstyrt dørlåsefunk-
sjon Av På O — O

Girstillingsstyrt døropplåsings-
funksjon Av På O — O

Førerdørstyrt døropplåsings-
funksjon På Av O — O

1 2 3
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■ Smart inngangs- og startsystem og trådløs fjernkontroll 
(→S. 107)

■ Smart inngangs- og startsystem (→S. 107)

■ Fjernkontroll (→S. 107)

■ Soltak (utstyrsavhengig) (→S. 148)

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Funksjonssignal
(varselblinklys) På Av O — O

Tilpass hvor lang tid som går
fra bilen låses opp til den
automatiske dørlåsfunksjo-
nen aktiveres dersom en dør
ikke åpnes

30 sekunder

60 sekunder

— — O

120 sekunder

Varsellyd for åpen dør 
(ved låsing av bilen) På Av — — O

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Smart inngangs- og startsys-
tem På Av O — O

Antall betjeninger av dørlås
etter hverandre To ganger Så mange 

som ønsket — — O

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Fjernkontroll På Av — — O

Låse opp elektrisk bakluke Trykk og hold 
inne

Av

— — OEtt raskt trykk

Trykk to 
ganger

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Automatisk På Av — — O

1 2 3



490 8-2. Tilpasning

■ Blinklyshendel (→S. 186)

■ Automatisk lyskontroll (→S. 188, 192)

■ Toyota parkeringshjelp (utstyrsavhengig) (→S. 256)

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Antall blink for blinklyssignalet
for bytte av fil 3

Av

— — O

4

5

6

7

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Lysfølerens følsomhet 0 –2 til 2 O — O

Automatisk fjernlys På Av — — O

Følg meg hjem 
(Hvor lang tid det går før
hovedlysene og baklysene
slår seg av automatisk)

30 sekunder

60 sekunder

— — O90 sekunder

120 sekunder

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Registreringsavstand for føler
i midten foran Langt Nært O — O

Registreringsavstand for føle-
re i midten bak Langt Nært O — O

Lydstyrke på varsellyd 3 1 til 5 O — O

Displayinnstilling 
(når Toyota parkeringshjelp
brukes)

Alle senso-
rene vises Display av O — O

1 2 3
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■ Automatisk klimaanlegg (→S. 292)

■ Lys (→S. 303)

■ Alarm (utstyrsavhengig) (→S. 79)

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Bytte mellom modus for
utvendig luft og resirkulert luft
koblet til AUTO-bryteren

På Av O — O

A/C-autobryter På Av — — O

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Kontroll for kupélys På Av — — O

Medgått tid før kupélysene
slås av 15 sekunder

Av

O — O7,5 sekunder

30 sekunder

Drift etter at tenningsbryteren
er slått av På Av — — O

Drift når dørene låses opp På Av — — O

Drift når du nærmer deg bilen
med den elektroniske nøkke-
len på deg

På Av — — O

1 2 3

Funksjon Standard-
innstilling

Tilpasset
innstilling

Justere innbruddssensorens
følsomhet når vinduet er
åpent

Standard Lav — — O

Deaktiverer alarmen når døre-
ne låses opp med den meka-
niske nøkkelen

Av På — — O

1 2 3
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■Tilpasning av bilen
●Når både hastighetsstyrt dørlåsefunksjon og girstillingsstyrt dørlåsefunksjon

er på, fungerer dørlåsen som følger.
• Hvis bilen startes med alle dørene låst, fungerer ikke den hastighetsstyrte

dørlåsefunksjonen.
• Hvis bilen startes med en hvilken som helst dør ulåst, fungerer den has-

tighetsstyrte dørlåsefunksjonen.
• Alle dørene låses når giret settes i en annen stilling enn P.

●Velg dører å låse opp kan ikke tilpasses når smart inngangs- og startsyste-
met er slått av.

●Når dørene forblir lukket etter opplåsing og den automatiske dørlåsfunksjo-
nen er aktivert, vil signaler bli generert i samsvar med innstillingene for
driftssignal (varselblinklys).

ADVARSEL

■Når tilpasning skjer
Ettersom hybridsystemet må brukes i løpet av tilpasninger, må du sørge for
at bilen er parkert på et sted med tilstrekkelig ventilasjon. I et lukket område,
for eksempel i en garasje, kan eksosgasser, inkludert skadelig karbonmon-
oksid (CO) samle seg opp og trenge inn i bilen. Det kan medføre alvorlig
helsefare.

OBS

■Når tilpasning skjer
For å forhindre at 12-voltsbatteriet utlades må du passe på at hybridsyste-
met brukes mens funksjoner tilpasses.
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Funksjoner som må initialiseres

Følgende funksjoner må initialiseres for å fungere normalt når
12-voltsbatteriet blir koblet til igjen eller det har vært utført vedli-
kehold på bilen:

Enhet Når initialisering skal utføres Referanse

Elektrisk bakluke
(utstyrsavhengig)

• Etter å ha koblet til igjen eller
skiftet 12-voltsbatteriet

• Etter å ha skiftet en sikring
S. 117

Soltak
(utstyrsavhengig)

• Etter å ha koblet til igjen eller
skiftet 12-voltsbatteriet

• Etter å ha skiftet en sikring
S. 149

Varselsystemet for 
dekktrykk (utstyrsavhengig) • Når dekkdimensjonene endres S. 360

Toyota parkeringshjelpe-
skjerm (utstyrsavhengig) • Etter å ha koblet til igjen eller

skiftet 12-voltsbatteriet
• Etter å ha skiftet en sikring

Se ”Bruker-
håndbok for 

naviga-
sjons- og 

multimedie-
system”

Skjerm med panoramavis-
ning (utstyrsavhengig)
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Stikkordregister

Hva skal du gjøre hvis ... 
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Alfabetisk stikkordregister ..........500

Se informasjon om utstyret nedenfor i ”Brukerhåndbok for
navigasjons- og multimediesystem” for biler som er utstyrt
med navigasjonssystem eller multimediesystem.
• Navigasjonssystem
• Audiosystem
• Toyota parkeringshjelpeskjerm
• Skjerm med panoramaoversikt
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Hva skal du gjøre hvis ... (Feilsøking)

● Hvis du mister den mekaniske nøkkelen, kan nye nøkler lages hos en
autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans. (→S. 105)

● Faren for biltyveri øker hvis du mister den elektroniske nøkkelen. Kontakt
en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig kvalifisert og utstyrt
faginstans så snart som mulig. (→S. 106)

● Er batteriet i den elektroniske nøkkelen svakt eller utladet? (→S. 373)
● Står tenningsbryteren på ON? 

Slå tenningsbryteren av før du låser dørene. (→S. 175)
● Har du glemt den elektroniske nøkkelen i bilen? 

Når du låser døren, må du forsikre deg om at du har den elektroniske nøk-
kelen på deg.

● Det kan hende at funksjonen ikke fungerer som den skal på grunn av
radiobølgen. (→S. 125)

● Er barnesikringslåsen satt på? 
Bakdøren kan ikke åpnes fra innsiden av bilen når låsen er satt på. Åpne
bakdøren fra utsiden og lås opp barnesikringslåsen. (→S. 110)

Hvis du har et problem, kan du kontrollere følgende før du kon-
takter en autorisert Toyota-forhandler, eller en annen behørig
kvalifisert og utstyrt faginstans.

Dørene kan ikke låses, låses opp, åpnes eller lukkes

Du mister nøkkelen

Dørene ikke kan låses eller låses opp

Bakdøren ikke kan åpnes
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● Trykket du på tenningsbryteren mens du trådte bremsepedalen hardt inn?
(→S. 174)

● Står giret i P-stilling? (→S. 174)
● Kan du se den elektroniske nøkkelen i bilen? (→S. 123)
● Er rattet låst opp? (→S. 177)
● Er batteriet i den elektroniske nøkkelen svakt eller utladet? 

Da kan hybridsystemet startes på en midlertidig måte. (→S. 456)
● Er 12-voltsbatteriet utladet? (→S. 458)

● Står tenningsbryteren på ON?
Hvis du ikke kan frigjøre girspaken ved å trykke inn bremsepedalen med
tenningsbryteren i ON-modus: →S. 454

● Det låses automatisk for å hindre biltyveri. (→S. 177)

● Er låsen for de elektriske vinduene trykket inn? 
De elektriske vinduene, unntatt den på førersiden, fungerer ikke hvis låsen
er trykket inn. (→S. 145)

Hvis du tror noe er feil

Hybridsystemet ikke starter

Giret kan ikke flyttes fra P-stilling selv om du trykker inn
bremsepedalen

Rattet ikke kan dreies etter at hybridsystemet er slått av

Vinduene ikke åpner eller lukker seg når du bruker bryterne
for de elektriske vinduene
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● Den automatiske av-funksjonen vil bli aktivert hvis bilen blir etterlatt i ACC-
eller ON-modus (hybridsystemet ikke er i drift) over tid. (→S. 176)

● Varsellampen for sikkerhetsbelte blinker
Har føreren og forsetepassasjeren sikkerhetsbeltene på seg? (→S. 402)

● Varsellampen for bremsesystemet lyser
Står parkeringsbremsen på? (→S. 187)

Avhengig av situasjonen kan også andre typer varsellyd høres. 
(→S. 399, 407)

● Åpnet noen i bilen en dør mens alarmen ble satt på? 
Føleren registrerer det og utløser alarmen. (→S. 79)

Start hybridsystemet for å stanse alarmen.

● Vises en melding i multiinformasjonsdisplayet?
Kontroller meldingen i multiinformasjonsdisplayet. (→S. 407)

● Se S. 399, 407 når en varsellampe tennes eller en varselmelding vises.

Tenningsbryteren slår seg av automatisk

En varsellyd avgis under kjøring

En alarm aktiveres og hornet lyder (utstyrsavhengig)

Du hører en varsellyd når du forlater bilen

En varsellampe tennes eller en varselmelding vises
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● Biler med reservehjul
Stopp bilen på et trygt sted og erstatt det punkterte hjulet med reservehju-
let. (→S. 427)

● Biler uten reservehjul
Stopp bilen på et trygt sted og reparer det punkterte dekket midlertidig med
nødreparasjonssettet for punktering. (→S. 438)

● Prøv fremgangsmåten for når bilen blir stående fast i gjørme, leire eller
snø. (→S. 468)

Når et problem har oppstått

Hvis du punkterer

Bilen blir stående fast
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Alfabetisk stikkordregister

A/C.............................................292
Automatisk klimaanlegg........292
Klimaanleggsfilter..................371

ABS (blokkeringsfritt 
bremsesystem) ......................273

Funksjon ...............................273
Varsellampe..........................400

Advarsler om eksos...................67
Alarm...........................................79

Alarm.......................................79
Varsellyd ...............................399

Antenner (smart inngangs- 
og startsystem)......................123

Antispinnfunksjon ...................273
Armlene ....................................326
Askebeger ................................324
Audioinngang*
Audiosystem*
Automatisk fjernlys .................192

Varselmelding .......................418
Automatisk klimaanlegg .........292

Automatisk klimaanlegg........292
Klimaanleggsfilter..................371

Automatisk lyskontroll ............190
Automatisk nivåregulering 

av frontlys ..............................191
AUX-port*

Bagasjekroker.......................... 311
Bakkestartkontroll ................... 273
Bakluke

Bakluke ................................. 112
Elektrisk bakluke................... 113
Fjernkontroll .......................... 104
Klembeskyttelse.................... 117

Baklys....................................... 188
Lysbryter ............................... 188
Skifte lyspærer...................... 387

Baksete..................................... 132
Legge ned seteryggen på 

baksetene........................... 133
Barneseter.................................. 46

Barneseter, definisjon ............. 47
Barneseter, montering ...... 58, 59
Montere barneseter med 

ISOFIX-fester ....................... 62
Montere barneseter med 

sikkerhetsbelter .................... 58
Montere barneseter med 

toppreim ............................... 63
Sitteputer/barneseter, 

definisjon .............................. 47
Sitteputer/barneseter, 

montering ............................. 60
Spedbarnsseter, definisjon ..... 47
Spedbarnsseter, montering .... 58

A B
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Barnesikkerhet...........................45
Barneseter ..............................46
Barnesikring i bakdør ............110
Forholdsregler for 

12-voltsbatteri .............356, 461
Forholdsregler for bakluke ....118
Forholdsregler for elektriske 

vinduer................................147
Forholdsregler for fjernet 

nøkkelbatteri .......................374
Forholdsregler for 

kollisjonsputer.......................35
Forholdsregler for 

setevarme...........................300
Forholdsregler for 

sikkerhetsbelter ....................30
Forholdsregler for soltak .......150
Låsebryter for 

elektrisk vindu.....................145
Montere barneseter.................57
Slik fester du 

sikkerhetsbelter på barn .......30
Barnesikring.............................110
Batteri (12-voltsbatteri)

Batterikontroll ........................353
Hvis 12-voltsbatteriet 

lades ut ...............................458
Klargjøring og kontroll før 

vinteren...............................283
Varselmelding .......................418

Batteri (hovedbatteri) ................72
Belysning ved døråpning........305
Bensinstasjoninformasjon......514

Blindsonedetektor ................... 264
Blindsonedetektor ................. 267
Varsling av kryssende 

trafikk bak bilen .................. 270
Blinklys..................................... 186

Blinklyshendel....................... 186
Skifte av 

lyspærer ............. 381, 384, 387
Wattstyrke............................. 482

Blinklys bak.............................. 186
Blinklyshendel....................... 186
Skifte lyspærer...................... 384
Wattstyrke............................. 482

Blinklys foran........................... 186
Blinklyshendel....................... 186
Skifte lyspærer...................... 381
Wattstyrke............................. 482

Blinklys på siden ..................... 186
Blinklyshendel....................... 186
Skifte lyspærer...................... 387

Blokkeringsfritt 
bremsesystem (ABS) ............ 273

Funksjon ............................... 273
Varsellampe.......................... 400

Bluetooth®*
Bremse-/baklys

Skifte lyspærer...................... 387
Bremseassistanse................... 273
Bremser

Nødbremssignal.................... 274
Parkeringsbrems................... 187
Varsellampe.......................... 399
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Bryter
Bryter for dynamisk 

radarcruisekontroll ..............240
Bryter for elektriske 

vinduer................................145
Bryter for varmetråder 

i bakrute og i utvendige 
speil ....................................294

Bryter for varselblinklys.........390
Bryter for vindusvisker 

og -spyler for bakrute..........201
Bryter for vindusviskere 

og -spyler............................198
Brytere for setevarme ...........301
Brytere for utvendige speil ....142
Cruisekontroll-bryter..............252
Dørlåsbryter ..........................109
”ECO MODE”-knapp.............183
EV-kjøremodusbryter ............180
Fjernkontrollbrytere for 

audiosystem*
Knapp for talestyring*
LDA (Lane Departure Alert 

med styrekontroll) ...............230
Lysbrytere .............................188
Lås for elektriske vinduer ......145
Målerkontrollbrytere ................95
Nullstillingsbryter for varsling 

av dekktrykk........................359
Oppvarmet ratt ......................301
Sentrallåsbryter.....................109
Soltakbrytere.........................148
”SPORT”-knapp ....................183
Telefonbrytere *
Tenningsbryter ......................174
Tåkelysbryter ........................196
VSC OFF-bryter ....................275
Åpne- og lukkebryter for 

elektrisk bakluke .................112

CD-spiller*
Cruisekontroll

Cruisekontroll........................ 252
Dynamisk radarcruise- 

kontroll................................ 240
Varselmelding ....................... 414

Dekk.......................................... 358
Dekktrykk .............................. 481
Hvis du har punktert...... 427, 438
Kjettinger............................... 283
Kontrollere ............................ 358
Reservehjul........................... 427
Rotering av hjul..................... 359
Skifte............................. 427, 438
Størrelse ............................... 481
Varsellampe.......................... 402
Varselsystem for 

dekktrykk ............................ 359
Vinterdekk............................. 285

Dekktrykk ................................. 366
Varsellampe.......................... 402
Vedlikeholdsdata .................. 481

Display
Dynamisk radarcruise- 

kontroll................................ 240
LDA (Lane Departure Alert 

med styrekontroll)............... 231
Multiinformasjonsdisplay......... 94
Skjerm for 

energimonitor/-forbruk .......... 98
Toyota parkeringshjelp ......... 257
Toyota parkeringshjelpeskjerm*
Varselmeldinger.................... 407

Dobbelt låsesystem................... 78
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Drivstoff ....................................474
Drivstoffmåler..........................90
Fylling av drivstoff .................203
Informasjon ...........................483
Kapasitet ...............................474
Type......................................474
Varsellampe..........................401

Drivstoffluke.............................203
Fylling av drivstoff .................203

Dynamisk radarcruise- 
kontroll ...................................240

Funksjon ...............................240
Varselmelding .......................414

Dører
Bakdør, barnesikringer..........110
Bakluke .................................112
Dørlås ...........................107, 112
Dørvindusglass .....................145
Sidedører ..............................107
Utvendige speil .....................142
Varsellyd for åpen dør...........124
Varselmelding for åpen 

dør ......................................409

E-Four .......................................274
ECB (elektronisk kontrollert 

bremsesystem) ......................273
Elektrisk servostyring 

(EPS).......................................273
Funksjon ...............................273
Varsellampe..........................400

Elektriske vinduer....................145
Betjening...............................145
Klembeskyttelse....................146
Lås for elektriske vinduer ......145

Elektronisk kontrollert 
bremsesystem (ECB) ............ 273

Elektronisk nøkkel................... 104
Batterisparefunksjon ............. 124
Hvis den elektroniske 

nøkkelen ikke virker 
som den skal ...................... 455

Skifte av batteriet .................. 373
EPS (elektrisk servo- 

styring) ................................... 273
Funksjon ............................... 273
Varsellampe.......................... 400

EV-kjøremodus ........................ 180

Feilsøking................................. 496
Felger........................................ 368

Skifte felger........................... 368
Størrelse ............................... 481

Festebraketter............................ 62
Firehjulsdriftsystem ................ 274

Varselmeldinger.................... 416
Fjernkontrollnøkkel ................. 104

Låsing/opplåsing................... 104
Skifte av batteriet .................. 373

Flaskeholdere .......................... 309
Flyttbart askebeger ................. 324
Forholdsregler om 

terrenggående biler............... 287
Forseter .................................... 130

Hodestøtter ........................... 135
Justering ............................... 130
Rengjøring ............................ 334
Riktig kjørestilling.................... 24
Setevarmere ......................... 301

Funksjoner som kan 
tilpasses................................. 485
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Fylling av drivstoff...................203
Drivstofftyper.........................474
Kapasitet ...............................474
Åpne tanklokket ....................205

Føler
Automatisk frontlyssystem ....190
Innvendig speil ......................141
LDA (Lane Departure Alert 

med styrekontroll) ...............227
Radarføler .............................208
Toyota parkeringshjelp..........256
Vindusviskere med 

regndråpeføler ....................199
Følere for parkeringshjelp 

(Toyota parkeringshjelp) ......256
Følg meg hjem-system............190

Gardinkollisjonsputer................33
Girkasse

Girkasse for hybridsystem ....182
Hvis giret ikke kan flyttes 

fra P-stilling.........................454
Velge kjøremodus .................183

Girkasse for hybridsystem .....182
Hvis giret ikke kan flyttes 

fra P-stilling.........................454
Girlåssystem ............................454
Girspak

Girkasse for hybridsystem ....182
Hvis giret ikke kan flyttes 

fra P-stilling.........................454
Gulvmatter..................................22
Gulvplate ..................................322

Handsfree-system 
(for mobiltelefon)*

Hanskerom............................... 307
Hendel

Blinklyshendel....................... 186
Girspak ................................. 182
Utløserspak for panser ......... 342
Utløserspak for åpning av 

panser ................................ 342
Viskerhendel ......................... 198

Hodestøtter .............................. 135
Horn .......................................... 138
Hovedlys................................... 188

Følg meg hjem-system ......... 190
Lysbryter ............................... 188
Skifte lyspærer...................... 387

Hybridbatteri 
Plassering ............................... 72
Spesifikasjon......................... 475

Hybridsystem............................. 68
EV-kjøremodus ..................... 180
Forholdsregler for 

hybridsystem ........................ 72
Hvis hybridsystemet ikke 

starter ................................. 452
Hybridsystemindikator ............ 92
Høyspente komponenter ........ 72
Kjøretips for hybridbiler......... 280
Nødstopp av systemet ............ 73
Overoppheting ...................... 463
Regenerativ bremsing............. 70
Skjerm for 

energimonitor/-forbruk .......... 98
Starte hybridsystemet ........... 174
Tenningsbryter...................... 174

Hybridsystemindikator.............. 92
Høytmontert bremselys

Skifte..................................... 387
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I en nødssituasjon
Hvis 12-voltsbatteriet 

lades ut ...............................458
Hvis bilen blir stående fast ....468
Hvis bilen må stoppe i en 

nødssituasjon .....................391
Hvis bilen må taues...............392
Hvis bilen overopphetes........463
Hvis den elektroniske 

nøkkelen ikke virker 
som den skal ......................455

Hvis det vises en 
varselmelding .....................407

Hvis du har punktert......427, 438
Hvis du mister nøklene .........105
Hvis du tror noe er feil...........398
Hvis en varsellampe 

tennes.................................399
Hvis en varsellyd høres.........399
Hvis giret ikke kan flyttes 

fra P-stilling.........................454
Hvis hybridsystemet ikke 

starter .................................452
Identifikasjon............................473

Bil ..........................................473
Motor.....................................474

Indikatorer ..................................86
Informasjon om 

drivstofforbruk.........................98
Initialisering

Elektriske vinduer..................146
Funksjoner som må 

initialiseres..........................493
Soltak ....................................149
Varselsystem for 

dekktrykk ............................360

Innkjøringstips......................... 153
Innvendig speil ........................ 140
Isfjerner / varmetråder under 

vindusviskere ........................ 295

Jekk
Jekk i bilen .................... 428, 439
Plassering av jekken............. 344

Jekkhåndtak............. 428, 432, 439

Kilometerteller ........................... 90
Kjettinger.................................. 283
Kjølesystem

Overoppheting av 
hybridsystemet ................... 463

Kjølevæske............................... 349
Kapasitet............................... 478
Klargjøring og kontroll før 

vinteren............................... 283
Kontrollere ............................ 349

Kjørelys .................................... 190
Kjøring ...................................... 152

Bryter for kjøremodus ........... 183
Innkjøringstips....................... 153
Kjøretips for hybridbiler......... 280
Kjøring i regnvær .................. 153
Prosedyrer ............................ 152
Riktig kjørestilling.................... 24
Tips for vinterkjøring ............. 283

Kjøring med tilhenger ............. 163
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Klembeskyttelse ......................146
Elektriske vinduer..................146
Soltak ....................................149
Åpner og lukker for elektrisk 

bakluke ...............................117
Kleskroker ................................326
Klimaanlegg ............................292

Automatisk klimaanlegg........292
Klimaanleggsfilter..................371

Klimaanleggsfilter....................371
Klokke.........................................96
Knapp for talestyring*
Kollisjonsputer...........................33

Betingelser for utløsing av 
sidekollisjonsgardin ..............39

Betingelser for utløsing av 
sidekollisjonsputer ................39

Driftsbetingelser for side- og 
gardinkollisjons- puter...........39

Driftsbetingelser for utløsing 
av kollisjonsputer ..................39

Endring på og fjerning av 
kollisjonsputer.......................38

Forholdsregler for kollisjons- 
puter for barn ........................35

Forholdsregler for 
sidekollisjonsgardin ..............37

Forholdsregler for 
sidekollisjonsputer ................37

Generelle forholdsregler for 
kollisjonsputer.......................35

Manuelt ON/OFF-system for 
kollisjonspute ........................43

Plassering av 
kollisjonsputer.......................33

Riktig kjørestilling ....................24

Side- og gardinkollisjons- 
puter ..................................... 37

SRS-kollisjonsputer ................ 33
Varsellampe for 

kollisjonsputer..................... 400
Kondenser................................ 350
Konsollboks............................. 307
Koppholdere ............................ 308
Kroker

Bagasjekroker....................... 311
Festekroker (gulvmatte).......... 22
Kleskroker............................. 326
Kroker for handlevesker........ 311

Kroker for bæreposer.............. 311
Kroker for handlevesker ......... 311
Kupélys..................................... 303

Bryter .................................... 304
Wattstyrke............................. 482

LDA (Lane Departure Alert 
med styrekontroll)................. 227

Varselmeldinger.... 412, 414, 417
Leselys ..................................... 303

Bryter .................................... 304
Wattstyrke............................. 482

Luftventiler for 
hybridbatteri ............................ 73

Lys
Bagasjeromslys .................... 115
Belysning ved døråpning ...... 305
Blinklyshendel....................... 186
Hovedlysbryter...................... 188
Kupélys ................................. 304
Leselys.................................. 304
Oversikt kupélysene ............. 303
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Skifte lyspærer ......................380
Sminkelys..............................323
System for automatisk 

fjernlys ................................192
Tåkelysbryter ........................196
Wattstyrke .............................482

Lyskontroll for 
instrumentpanel ......................91

Lyspærer
Skifte .....................................380
Wattstyrke .............................482

Lås for elektriske vinduer .......145
Lås rattstamme ........................177

Manuelt ON/OFF-system for 
kollisjonspute ..........................43

Miljøvennlig kjøring .................183
Motor

ACC-modus ..........................175
Hvis hybridsystemet ikke 

starter .................................452
Identifikasjonsnummer ..........474
Motorrom...............................345
Overoppheting ......................463
Panser...................................342
Slik starter du 

hybridsystemet ...................174
Tenningsbryter ......................174

Motorolje...................................346
Kapasitet ...............................476
Klargjøring og kontroll før 

vinteren...............................283
Kontrollere.............................346
Varselmelding for 

oljetrykk ..............................416

MP3-plate*
Multiinformasjonsdisplay ......... 94

Bytte display ........................... 95
Dynamisk radarcruise- 

kontroll................................ 240
LDA (Lane Departure Alert 

med styrekontroll)............... 231
Skjerm for 

energimonitor/-forbruk .......... 98
Språk ...................................... 96
Toyota parkeringshjelp ......... 257
Varselmeldinger.................... 407

Multimediesystem*
Mål............................................. 472
Måler ........................................... 90

Indikatorer............................... 86
Lyskontroll for 

instrumentpanel.................... 91
Multiinformasjonsdisplay......... 94
Målere..................................... 90
Varsellamper......................... 399
Varselmeldinger.................... 407

Målere ......................................... 90

Navigasjonssystem *
Nødbremssignal ...................... 274
Nødstilfeller................................ 75
Nøkkelfri inngang ............ 104, 123

Fjernkontroll .......................... 104
Smart inngangs- og 

startsystem......................... 123
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Nøkler........................................104
Batterisparefunksjon .............124
Elektronisk nøkkel.................104
Fjernkontrollnøkkel................104
Hvis den elektroniske 

nøkkelen ikke virker 
som den skal ......................455

Hvis du mister nøklene .........105
Nøkkelfri inngang..........104, 123
Nøkkelnummerplate..............104
Nøkler ...................................104
Skifte av batteriet ..................373
Tenningsbryter ......................174
Varsellyd ...............................124

Olje
Motorolje ...............................476

Oppbevaringsrom............306, 310
Overoppheting, motor .............463

Panser.......................................342
Parkeringsbrems .....................187

Betjening...............................187
Varsellyd for aktivert 

parkeringsbrems.........399, 412
Parklys foran............................188

Lysbryter ...............................188
Skifte lyspærer ......................387

PCS (Pre-Crash Safety-system)
Aktivere/deaktivere 

systemet ............................. 216
Funksjon ............................... 212
Varsellampe.......................... 401
Varselmelding ....................... 415

Pleie .................................. 330, 334
Aluminiumsfelger .................. 331
Innvendig .............................. 334
Radarføler............................. 266
Regndråpefordelende 

speil .................................... 331
Sikkerhetsbelter .................... 335
Utvendig................................ 330

Pre-Crash Safety-system (PCS)
Aktivere/deaktivere 

systemet ............................. 216
Funksjon ............................... 212
Varsellampe.......................... 401
Varselmelding ....................... 415

Punktering........................ 427, 438

Radarcruisekontroll 
(dynamisk 
radarcruisekontroll) .............. 240

Radiator .................................... 350
Radiator for 

strømstyringsenhet............... 349
Kapasitet............................... 478
Klargjøring og kontroll før 

vinteren............................... 283
Kontrollere ............................ 349

Radio*
Radiodatasystem*
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Ratt............................................138
Audiobrytere*
Justering ...............................138
Oppvarmet ratt ......................301
Telefonbrytere *

Rattlås.......................................177
Varselmelding for 

rattlåssystem ......................426
RDS*
Regenerativ bremsing...............70
Regndråpefordelende speil ....143
Regulering av lysstyrke

Lyskontroll for 
instrumentpanel ....................91

Rengjøring........................330, 334
Aluminiumsfelger ..................331
Innvendig ..............................334
Radarføler .....................266, 418
Regndråpefordelende 

speil ....................................331
Sikkerhetsbelter ....................335
Utvendig................................330

Reservehjul ..............................427
Dekktrykk ..............................481
Oppbevaringsrom .................428

Ryggelys
Skifte lyspærer ......................385
Wattstyrke .............................482

Servostyring (elektrisk 
servostyring) ......................... 273

Varsellampe.......................... 400
Seter.................................. 130, 132

Hodestøtte ............................ 135
Justering ............................... 130
Justering, forholdsregler ....... 131
Legge ned seteryggen på 

baksetene........................... 133
Montere barneseter ................ 57
Rengjøring ............................ 334
Setevarmere ......................... 300
Sitte riktig i setet ..................... 24

Setevarmere ............................. 300
Sidekollisjonsputer ................... 33
Sidespeil................................... 142

Blindsonedetektor ................. 264
Justering og innfolding.......... 142
Varmere ................................ 294

Sikkerhetsbelter......................... 26
Beltestrammere ...................... 29
Bruke sikkerhetsbeltet ............ 26
Gravide, riktig bruk av 

sikkerhetsbelte ..................... 31
Justering av 

sikkerhetsbeltet .................... 29
Montere barneseter ................ 57
Påminnelseslampe og -lyd.... 402
Rengjøring og vedlikehold av 

sikkerhetsbeltet .................. 335
Rullelås i nødssituasjoner....... 30
Slik fester du sikkerhetsbelter 

på barn ................................. 30
Varsellampe for funksjonsfeil 

i SRS-systemet................... 400
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Sikringer ...................................376
Skifte

Batteri for elektronisk 
nøkkel .................................373

Dekk..............................427, 438
Fjernkontrollbatteri ................373
Lyspærer...............................380
Sikringer................................376

Skiltlys ......................................188
Lysbryter ...............................188
Skifte lyspærer ......................386
Wattstyrke .............................482

Skjerm for 
energimonitor/-forbruk ...........98

Skjerm med panoramaoversikt*
Smart inngangs- og 

startsystem ............................123
Antenneplassering ................123
Inngangsfunksjoner.......107, 112
Starte hybridsystemet ...........174
Varselmelding ...............414, 422

Sminkelys.................................323
Sminkelys..............................323
Wattstyrke .............................482

Sminkespeil..............................323
Solskjerm

Tak........................................149
Solskjermer ..............................323
Soltak........................................148

Betjening...............................148
Klembeskyttelse....................149
Varselmeldinger ....................417

Speedometer ..............................90

Speil
Innvendig speil...................... 140
Regndråpefordelende 

speil .................................... 143
Sminkespeil .......................... 323
Utvendige speil ..................... 142
Varmetråder i utvendige 

speil .................................... 294
Spesifikasjoner ........................ 472
Sportsmodus ........................... 183
Språk (multiinformasjons- 

display)..................................... 96
Stabilitetskontrollsystem 

(VSC) ...................................... 273
Startsperresystem..................... 77
Strømuttak................................ 325
Støttehåndtak........................... 327
Stå fast

Hvis bilen blir stående fast.... 468

Taklastbærer ............................ 162
Talekommandosystem*
Tauing

Kjøring med tilhenger............ 163
Nødtauing ............................. 394
Slepekrok.............................. 394
Tilhengerskrenskontroll......... 274

Telefonbrytere*

T
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Tenningsbryter.........................174
Tennplugg ................................478
Tilhengerskrenskontroll..........274
Tips for vinterkjøring...............283
Toppreim ....................................63
Toyota parkeringshjelp ...........256
Toyota parkeringshjelpeskjerm*
Toyota Safety Sense 

Trafikksikkerhetspakke.........206
Tripptellere .................................90
Tyverisikringssystem

Alarm.......................................79
Dobbelt låsesystem.................78
Startsperresystem...................77

Tåkelys......................................196
Bryter ....................................196
Skifte lyspærer ..............382, 385
Wattstyrke .............................482

Tåkelys bak ..............................196
Bryter ....................................196
Skifte lyspærer ......................385

Understellsnummer (VIN)........473
USB-port*
Utvendig temperaturmåler ........90
Utvendige speil ........................142

Blindsonedetektor .................264
Justering og innfolding ..........142
Regndråpefordelende 

speil ....................................143
Varmetråder i utvendige 

speil ....................................294

Varmere
Automatisk klimaanlegg........ 292
Oppvarmet ratt...................... 301
Setevarmere ......................... 301
Utvendige speil ..................... 294

Varmesystem
Bakrute ................................. 294
Frontrute ............................... 294
Utvendige speil ..................... 294

Varmetråder i bakruten ........... 294
Varselblinklys .......................... 390
Varsellampe for 

forsetepassasjerens 
sikkerhetsbelte ...................... 402

Varsellampe for 
funksjonsfeil .......................... 399

Varsellampe for førerens 
sikkerhetsbelte ...................... 402

Varsellamper ...................... 86, 399
ABS....................................... 400
Bremsesystem...................... 399
Dekktrykk .............................. 402
Elektrisk servostyring............ 400
Hjulslippindikator................... 401
Ladesystem .......................... 413
Lampe for påminnelse om 

sikkerhetsbeltet .................. 402
Lavt drivstoffnivå................... 401
PCS ...................................... 212
SRS ...................................... 400
Varsellampe for 

funksjonsfeil........................ 399
Åpen dør ............................... 409
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Varsellyder ...............................399
Bremsesystem ......................399
Gire ned ................................185
Nøkkelvarsel .................124, 423
Varsel for sikkerhetsbelte......402
Åpen bakluke ........................409
Åpen dør ...............................409
Åpne soltak ...........................149

Varselmelding for motorens 
kjølevæsketemperatur ..........413

Varselmeldinger.......................407
Varselsystem for dekktrykk ....359

Funksjon ...............................359
Initialisering ...........................360
Montere 

dekktrykksensorer ..............359
Nullstillingsbryter for 

dekktrykkvarsling ................359
Registrere ID-koder...............361
Varsellampe..........................402

Vask og polering......................330
Vedlikehold

Foreskrevet vedlikehold ........337
Vedlikehold du kan gjøre 

selv .....................................340
Vedlikeholdsdata...................472

Vedlikehold du kan gjøre 
selv .........................................340

Vekt ...........................................472
Verktøy..............................428, 439
Vinduer .....................................145

Elektriske vinduer..................145
Varmetråder i bakruten .........294

Vindusglass..............................145

Vindusvisker, bakrute ............. 201
Vindusviskere foran ................ 198

Vindusviskere med 
regndråpeføler.................... 198

Vinterdekk ................................ 285
Visker........................................ 198

Bryter .................................... 198
Dysevarmere ........................ 199
Frontlyktespyler .................... 199
Klargjøring og kontroll før 

vinteren............................... 283
Kontrollere ............................ 351

VSC (stabilitetskontroll- 
system)................................... 273

Væske
Bremser ................................ 480
Girkasse for 

hybridsystem ...................... 479
Visker.................................... 351

WMA-plate*

Åpner
Bakluke ................................. 112
Drivstoffluke .......................... 205
Panser .................................. 342

Åpner og lukker for elektrisk 
bakluke................................... 112
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*: Se ”Brukerhåndbok for navigasjons- og multimediesystem”.
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Utløserspak for 
åpning av panser Drivstoffluke

S. 342 S. 205

Utløserspak for 
panser Åpner for drivstoffluke Dekktrykk

S. 342 S. 205 S. 481

Kapasitet drivstofftank (referanse) 56 l

Drivstofftype

Innenfor EU:
Kun blyfri bensin som tilfredsstiller
den europeiske standarden EN228
Utenfor EU:
Kun blyfri bensin

S. 474

Dekktrykk ved kaldt dekk S. 481

Motoroljekapasitet 
(ved oljeskift — referanse)

l
Med filter 4,4
Uten filter 4,0

Motoroljetype S. 476
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