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Het afstellen en bedienen van systemen als de Voor het rijden portiervergrendeling, spiegels en stuurkolom 

Tijdens het 
Rijden, stoppen en informatie over veilig rijden rijden 

Airconditioning en audiosystemen, en andere systemen 
in het interieur die het rijden tot een comfortabele 
ervaring maken 

Interieur 

Onderhoud en Schoonmaken en beschermen van uw auto, uitvoeren van 
doe-het-zelfonderhoud en onderhoudsinformatieverzorging 

Wat moet u doen als de auto gesleept moet worden, 
Bij problemen een lekke band krijgt of betrokken raakt bij een 

aanrijding 

Gedetailleerde informatie over de auto Specificaties 

Alfabetisch overzicht van de informatie in dit handboek Trefwoordenlijst 

Vertaling en productie: WK automotive bv, Oosterhout (NB) 
WKA-9C285-18009-00 



INHOUDSOF)GAVE I Trefwoordenlijst 

1-6. Tanken 2-2. Instrumentenpaneel 

Voor het rijden Openen van de tankdop ....... 96 Meters en tellers................. 179 

Controlelampjes en 

1-1. Hybridesysteem 

Hybridesysteem .................... 28 

1-7. Antidiefstalsysteem 

Startblokkering... ................ 100 

Supervergrendeling .... .... .... 104 

waarschuwingslampjes ..... 183 

Multi-informatiedisplay ........ 186 

Head-up display .................. 204 

3-1. Gebruik van airconditioning 
en achterruitverwarming 

Airconditioning .................... 270 

1-2. Informatie over sleutels 

Sleutels ................................. 41 
1-8. 

Alarm .................................. 106 

Veiligheidsinformatie 

2-3. Bediening van de verlichting 
en ruitenwissers 

Gebruik van de 
afstandsbediening van 
de airconditioning op 

1-3. 

1-4. 

Openen, sluiten en 
vergrendelen van de 
portieren en de achterklep 

Smart entry-systeem met 
startknop ............................. 43 

Afstandsbediening ................ 62 

Portieren ............................... 64 

Achterklep ............................. 67 

Verstelbare onderdelen 
(stoelen, spiegels, stuurwiel) 

De juiste houding achter 
het stuur... ........................ 111 

Airbags..... ............. ...... ....... 113 

Baby- en kinderzitjes... ....... 125 

Plaatsen van zitjes............. 134 

Handmatig 
uitschakelsysteem 
airbag ............................... 144 

het rijden 
------------

2-4. 

Lichtschakelaar. .................. 211 

Schakelaar mistlampen ...... 216 

Ruitenwissers en 
-sproeier (type 218 

Ruitenwissers en 
-sproeier (type B) .............. 223 

Achterruitenwisser en 
-sproeier ........................... 228 

Schakelaar 
koplampsproeiers ............. 230 

Gebruik van overige 

3-2. 

het stuurwiel. .................... 279 

Solar Ventilation-systeem.. 280 

Airconditioning met 
afstandsbediening ............ 283 

Achterruitverwarming en 
buitenspiegelverwarming . 287 

Gebruik van het audiosysteem 

Soorten audiosystemen ..... 289 

Gebruik van de radio .......... 291 

Gebruik van de 
CO-wisselaar............ .... .... 297 

Voorstoelen ........................... 72 

Achterbank ............................ 74 2-1. Rijprocedures 
rijsystemen 

Cruise contro!... ................... 231 
Afspelen van CD's 

met MP3- en 
Hoofdsteunen ....................... 76 Rijden met de auto.... ......... 148 Adaptieve cruise control ..... 235 WMA-bestanden .............. 305 
Veiligheidsgordels ................. 78 Startknop............................ 160 Hili Start Assist Control ....... 248 Optimaal gebruik maken 
Stuurwiel ............................... 85 Stand elektrische Ondersteunende van het audiosysteem ...... 313 

Binnenspiegel ....................... 86 aandrijving (EV) ............... 166 systemen .......................... 250 Gebruik van de 

Buitenspiegels ...................... 88 Transmissie ........................ 169 PCS (Pre-Crash Safety) ..... 254 AUX-aansluiting ............... 316 

Richtingaanwijzer- Gebruik van de 

1-5. Openen en sluiten van de schakelaar ........................ 176 2-5. Rijinformatie stuurwieltoetsen ............... 317 

ruiten en het schuif-I Parkeerrem ........................ 177 Lading en bagage ............... 261 
kanteldak Claxon ................................ 178 Rijden in de winter .............. 263 

Elektrisch bedienbare Trekken van een 
ruiten ................................... 90 aanhangwagen ................. 267 

Schuif-/kanteldak met 
zonnepaneel ....................... 92 
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3-3. Gebruik van het 3-6. Overige voorzieningen in 4-3. Zelf onderhoud en controles 5-2. Stappen die genomen moeten 

handsfree-systeem interieur uitvoeren worden in noodgevallen 

(voor mobiele telefoon) Zonnekleppen .................... 361 Voorzorgsmaatregelen Als een 

Handsfree-systeem (voor 
mobiele telefoon) .............. 320 

Gebruik van het 
handsfree-systeem ........... 327 

Bellen .................................. 332 

Een mobiele telefoon 
instellen ............................ 335 

Beveiliging en 
systeeminstelling .............. 339 

Gebruik van het 
telefoonboek ..................... 343 

Make-upspiegel. ................. 362 

Display buitentemperatuur. 363 

Elektrische aansluitingen ... 364 
Stoelverwarming.. .............. 366 
Armsteun.......... ... ............... 368 
Vloermatten.......... .............. 369 

Voorzieningen 
bagageruimte................... 370 

Onderhoud en verzorging 

het zelf uitvoeren van 
onderhoud en controles .... 385 

Motorkap ............................. 389 
Plaatsen van een 

garagekrik ......................... 392 
Motorruimte ......................... 394 

12V-accu ............................. 405 
Banden ............................... 410 
Bandenspanning ................. 414 
Velgen ................................. 417 

Interieurfilter ........................ 419 

gaat branden of een 
waarschuwingszoemer 
klinkt... .............................. 461 

Als er een 
waarschuwingsmeld ing 
verschijnt .......................... 467 

Als de auto een lekke band 
heeft (auto's met een 
reservewiel) ...................... 481 

Als de auto een lekke band 
heeft (auto's zonder 
reservewiel) ...................... 494 

3-4. Gebruik van de 
interieurverlichting 4-1. Onderhoud en verzorging 

Batterij elektronische 
sleutel ............................... 423 

Controleren en vervangen 

Als het hybridesysteem 
niet kan worden gestart.... 512 

Als u uw sleutels verliest. ... 514 
Overzicht 

interieurverlichting ............ 349 
• Hoofdschakelaar 

350 
• Leeslampjesl 

............ 351 

............ 352 

Schoonmaken en 
beschermen van 
het exterieur. .............. ...... 376 

Schoonmaken en 
beschermen van het 
interieur ............................ 379 

van zekeringen ................. 426 
Gloeilampen ........................ 438 

Bij problemen 

Als de elektronische 
sleutel niet goed werkt.. ... 515 

Als de 12V-accu 
ontladen is ........................ 518 

Als de motor oververhit 
raakt 523 

4·2. Onderhoud 5·1. Belangrijke informatie 
Als de auto vastzit 528 

3-5. Gebruik van de 
opbergmogelijkheden 

Onderhoudsvoorschriften ... 382 Alarmknipperlichten ............ 452 
Als uw auto moet worden 

Overzicht van 
opberg mogelijkheden ....... 353 

• Dashboardkastjes ............. 354 
• Opbergmogelijkheid in de 

gesleept ............................ 453 
Als u denkt dat er 

iets mis is .......................... 460 

middenconsole ................. 355 
• Dakconsole ....................... 356 
• Bekerhouders ................... 357 
• Fleshouders ...................... 359 
• Extra opbergvak ............... 360 
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Volg om veilig te kunnen rijden de onderstaande procedures. 

• Starten van het hybridesysteem (~Blz. 160) 

• 	 Rijden 
~1 11Zet met ingetrapt rempedaal de selectiehendel in stand D. 

(~Blz. 169) 

Deactiveer de parkeerrem. (~Blz. 177)~ 

~	Laat het rempedaal geleidelijk opkomen en trap langzaam 
het gaspedaal in om de auto in beweging te brengen. 

• Tot stilstand brengen van de auto 

iWi.i#J 1ITrap, terwijl de selectiehendel in stand D staat, het rempe
daal in. 

m?12lActiveer indien nodig de parkeerrem. 

Druk op de schakelaar stand P als er gedurende langere tijd 
gestopt wordt. (~Blz. 172) 

Parkeren van de auto 

mIII Trap, terwijl de selectiehendel in stand D staat, het rempe
daal in. 


Activeer de parkeerrem. (~Blz. 177) 


Druk op de schakelaar stand P. (~Blz. 172) 


Plaats bij het parkeren op een helling, indien nodig, wielblokken. 


~ 

~ 

!h.it!iijI 41 Zet het contact UIT en stop het hybridesysteem. 

~Vergrendel de portieren nadat u gecontroleerd hebt of u de 
elektronische sleutel bij u hebt. 

[ Wegrijden op een helling 

~Jl	Trek de parkeerrem stevig vast en zet de selectiehendel in 
stand D. 

Trap het gaspedaal geleidelijk in. 

Deactiveer de parkeerrem. 

• Rijden in de regen 

~ 

~ 

• Rijd voorzichtig als het regent, het zicht is dan immers minder, de ruiten 

kunnen beslaan en het wegdek kan glad zijn . 


. Rijd extra voorzichtig wanneer het begint te regenen, de weg kan dan 

immers bijzonder glad zijn. 


.	 Matig uw snelheid bij het rijden in de regen, tussen band en wegdek kan 

er zich dan immers een waterfilm vormen die het sturen en remmen kan 

bemoeilijken. 


.	 Inrijden van uw nieuwe Toyota 


Voor een maximale levensduur van de auto adviseren wij rekening te hou

den met onderstaande aanwijzingen: 


• 	De eerste 300 km: 

Voorkom plotseling sterk afremmen. 


De eerste 2000 km: 

• Rijd niet met extreem hoge snelheden. 
• Voorkom plotseling sterk accelereren. 
• Rijd niet langdurig met een constante snelheid. 
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• Rijden in het buitenland 

Zorg ervoor dat uw auto voldoet aan de in het desbetreffende land geldende 
wettelijke voorschriften en controleer of de juiste brandstof verkrijgbaar is. 
(~Blz . 535) 

• Efficiënt gebruik 

e Zet de selectiehendel in stand 0 voor rijden. 
In stand N werkt de benzinemotor, maar kan er geen elektriciteit worden 
opgewekt. 
Het batterijpakket (tractiebatterij) raakt hierdoor ontladen, zodat onnodig 
vermogen van de benzinemotor nodig is om deze weer op te laden. 

e Accelereer en decelereer op soepele wijze. 
Wanneer geleidelijk wordt geaccelereerd en afgeremd, worden de voor

delen van de elektromotor beter benut, zodat het brandstofverbruik van 
de benzinemotor lager is. 

e Voorkom herhaaldelijk accelereren. 
Herhaaldelijk accelereren verbruikt vermogen van het batterijpakket 
(tractiebatterij), wat slechte acceleratie tot gevolg heeft. Het batterijver
mogen kan worden hersteld door rijden met een iets losgelaten gaspe
daal. 

e Druk na het parkeren op de schakelaar stand P. 
In stand N laadt het batterijpakket (tractiebatterij) niet op. 
Als de selectiehendellangdurig in stand N blijft staan, kan het batterijpak
ket worden ontladen. Als het batterijpakket ontladen is, kan er niet met 
de auto gereden worden. 

'. 

-l 
~ 
CD 
:J 
Cf) 

=r 
~ 
..... 
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Milieubewust rijden 

Milieubewust rijden met de meter hybridesysteem. (~Blz. 190) 

• Hydraulische regeleenheid 

De hydraulische regeleenheid zorgt ervoor dat de remmen bekrachtigd wor

den met behulp van remvloeistof die door een pomp onder druk wordt gezet. 

Als de hydraulische regeleenheid tijdens het rijden defect raakt, gaat het 

waarschuwingslampje van het remsysteem branden en klinkt de zoemer 

voortdurend . In dit geval kan het zijn dat de remmen niet goed functioneren. 

Trap het rempedaal stevig in als de remmen niet goed werken. Als het waar

schuwingslampje van het rem systeem gaat branden, stop dan onmiddellijk 

en neem contact op met een Toyota-dealer of erkende reparateur. 


In de volgende gevallen kan het zijn dat u een geluid hoort in de motor

ruimte. Dit wijst niet op een storing. 


e Het bestuurdersportier wordt geopend terwijl het hybridesysteem is uit

geschakeld. 


~ Het rempedaal wordt ingetrapt terwijl het hybridesysteem is uitgescha CD 

keld. 
:J 

Nadat het hybridesysteem is ingeschakeld. 


e Het rempedaal wordt herhaaldelijk ingetrapt terwijl het hybridesysteem is 

ingeschakeld. 


e Nadat het hybridesysteem is uitgeschakeld. 


Mogelijk kan het rempedaal moeilijk worden ingetrapt of is de pedaalslag 

klein voordat het hybridesysteem wordt ingeschakeld. Dit wijst niet op een 

storing . 


• Tijdens het remmen 

Als het remsysteem wordt bediend, kunt u geluid horen dat afkomstig is van 

de motor/generator. 


Dit duidt echter niet op een probleem. 
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A WAARSCHUWING 

Bij het wegrijden met de auto 

Houd het rempedaal altijd ingetrapt als de auto stilstaat en het hybridesys
teem in werking is. Dit voorkomt kruipen van de auto. 

• Tijdens het rijden 

.	 Zorg ervoor dat u, voordat u wegrijdt, blindelings het gas- en rempedaal 
kunt vinden . 

• Als u per ongeluk 	in plaats van het rempedaal het gaspedaal intrapt, 
kan de onverwachte acceleratie leiden tot een ongeval, waardoor ern
stig letsel kan ontstaan. 
Bij het achteruitrijden draait u wellicht uw lichaam, waardoor het bedie
nen van de pedalen moeilijk wordt. Zorg dat u de pedalen altijd goed 
kunt bedienen. 
Zorg dat u altijd in de juiste houding achter het stuur zit, ook als de auto 
langzaam rijdt, zodat u het rem- en gaspedaal goed kunt bedienen. 

• Trap het rempedaal met uw rechtervoet in . Wanneer u het rempedaal 
met uw linkervoet intrapt, kan in een noodgeval uw reactie vertragen , 
waardoor een ongeval kan ontstaan . 

.	 Als de auto alleen door de elektromotor (tractiemotor) wordt aangedreven , 
dient de bestuurder goed op voetgangers te letten. Omdat het hybridesys
teem geen geluid maakt, kunnen voetgangers de beweging van de auto 
onjuist inschatten. 

• Rijd niet met de auto over brandbare materialen 	en parkeer de auto ook 
niet in de buurt van dergelijke materialen. 
Het uitlaatsysteem en de uitlaatgassen kunnen extreem heet zijn . In de 
buurt van dergelijke materialen bestaat brandgevaar. 

Laat de auto niet achteruit rollen als de selectiehendel in een vooruitver
snelling staat of vooruit rollen terwijl de selectiehendel in stand R staat. 
Als dat wel gebeurt, kan de werking van het hybridesysteem, de remmen 
of de stuurinrichting worden belemmerd, waardoor een aanrijding of 
schade aan de auto kan ontstaan. 

A WAARSCHUWING 

.	 Als u in de auto uitlaatgas ruikt, open dan de ruiten en controleer of de 
achterklep gesloten is. Grote hoeveelheden uitlaatgas in de auto kunnen 
slaperigheid en uiteindelijk de dood veroorzaken . Laat uw auto direct con
troleren door een Toyota-dealer of erkende reparateur . 

.	 Zet de selectiehendel tijdens het rijden beslist nooit in stand R of N en druk ; 
nooit op de schakelaar stand P. 
Hierdoor kan er aanzienlijke schade aan de transmissie ontstaan en kunt 
u de controle over de auto verliezen . 

.	 Zet de selectiehendel tijdens het rijden niet in stand N. 

In stand N wordt er niet afgeremd op de motor, waardoor er een aanrijding 

kan ontstaan. 


• Schakel tijdens het rijden het hybridesysteem niet uit. 

Als het hybridesysteem niet werkt, werken de stuur- en rembekrachtiging 

niet goed. 


• Rem 	bij het afdalen van een steile helling af op de motor (B) om de snel

heid te verminderen. 

Het continu gebruiken van de remmen kan leiden tot oververhitting en een 

verminderde remwerking. (~Blz. 169) 


• Trap tijdens het stilstaan op een helling het rempedaal 	in en activeer de 
parkeerrem om te voorkomen dat de auto voor- of achteruit rolt en een 
aanrijding veroorzaakt. I 

.	 Verstel het stuurwiel , de stoel en de binnen- of buitenspiegel niet tijdens 
het rijden. 
Als u dat wel doet, kunt u de macht over het stuur verliezen, waardoor ern
stig letsel kan ontstaan. 

.	 Controleer altijd of alle passagiers hun armen , hoofden en andere 
lichaamsdelen binnen de auto houden omdat ze anders ernstig letsel kun
nen oplopen. 

....... 
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Bij het rijden op glad wegdek 

• Door plotseling remmen, accelereren 	en sturen kunnen de banden hun 
grip verliezen , met controleverlies en mogelijk een ongeval tot gevolg. 

• Door plotselinge toerentalverschillen, bijvoorbeeld door op- of terugscha
kelen om te remmen op de motor, kan de auto in een slip raken met moge
lijk een ongeval tot gevolg. 

.	 Trap, nadat u door een plas bent gereden, het rempedaal lichtjes in om 
ervoor te zorgen dat de remmen goed werken. Door natte remblokken kan 
de remwerking afnemen . Remmen die aan één kant van de auto nat zijn 
en niet goed werken, kunnen de besturing bemoeilijken met mogelijk een 
ongeval tot gevolg . 

• Bedienen van de selectiehendel 

Zet de selectiehendel niet in een andere stand als het gaspedaal ingetrapt 

is. 

Als u dat wel doet, kan de auto onverwacht snel accelereren, waardoor een 

aanrijding en ernstig letsel kunnen ontstaan. 


• Bij stilstaande auto 

.	 Jaag het toerental van het hybridesysteem niet op. 
Als de transmissie in een andere schakelstand dan P of N staat, kan de 
auto onverwacht in beweging komen, waardoor er een aanrijding kan ont
staan. 

• Laat bij stilstaande auto het hybridesysteem niet langdurig ingeschakeld. 
Parkeer de auto als het niet anders kan op een open plek en zorg ervoor 
dat er geen uitlaatgassen in het interieur terecht kunnen komen. 

Houd als het hybridesysteem in werking is altijd een voet op het rempe
daal, om te voorkomen dat de auto zich in beweging zet en een aanrijding 
wordt veroorzaakt. 

.	 Als de auto geparkeerd is 

.	 Laat geen brillen , aanstekers, spuitbussen of blikken frisdrank in de auto 
liggen als deze in de zon geparkeerd staat. 
Als u dat wel doet, kan er het volgende gebeuren : 

• Een aansteker of spuitbus kan gas gaan lekken , waardoor brand kan 
ontstaan. 

• De temperatuur 	in de auto kan zo hoog oplopen dat kunststof bril
lenglazen en kunststof monturen kunnen vervormen of barsten. 

• Blikjes frisdrank kunnen open barsten, waardoor de inhoud in het inte
rieur terechtkomt. Bovendien kan de vloeistof kortsluiting in de elektri
sche componenten veroorzaken. 

.	 Activeer altijd de parkeerrem, druk op de schakelaar stand P, schakel het 
hybridesysteem uit en vergrendel de auto. 
Laat de auto niet zonder toezicht achter terwijl het hybridesysteem inge
schakeld is. 

• Raak de uitlaatpijp niet aan als het hybridesysteem 	in werking is of direct 
na het uitschakelen van het hybridesysteem. 
De uitlaat is heet waardoor u zich kunt branden . 

• Laat het hybridesysteem niet draaien op 	een plaats waar sneeuw de 
afvoer van de uitlaatgassen zou kunnen hinderen. Als sneeuw de afvoer 
van uitlaatgassen hindert wanneer het hybridesysteem draait, kan er uit
laatgas in de auto terechtkomen. Dit kan zeer schadelijk zijn voor de 
gezondheid. 

~ 
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A WAARSCHUWING 

• 	Uitlaatgassen 

Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide (CO), een kleurloos en reukloos gas. 
Het inademen van uitlaatgas kan een koolmonoxidevergiftiging veroorzaken 

en mogelijk de dood tot gevolg hebben. 


O Schakel het hybridesysteem uit als de auto zich in een slecht geventi

leerde omgeving bevindt. In een afgesloten ruimte, zoals een garage, kun
nen uitlaatgassen zich ophopen en in de auto terechtkomen . Dit kan zeer 
schadelijk zijn voor de gezondheid . 

• Het uitlaatsysteem moet regelmatig worden gecontroleerd. Laat uw auto 
nakijken door een Toyota-dealer of erkende reparateur bij gaten of scheu
ren als gevolg van corrosie of beschadigingen aan verbindingsstukken , of 
bij een abnormaal geluid van het uitlaatsysteem. Anders zouden er uitlaat
gassen in de auto terecht kunnen komen en kan er koolmonoxidevergifti
ging ontstaan. 

• 	Als u even gaat slapen in de auto 

Schakel altijd het hybridesysteem uit. Anders zou u per ongeluk de selectie
hendel uit de vrijstand kunnen zetten of het gaspedaal in kunnen trappen, 
waardoor het hybridesysteem oververhit zou kunnen raken en brand kan 
ontstaan. Verder kunnen uitlaatgassen in een slecht geventileerde omgeving 
in de auto terechtkomen, hetgeen zeer schadelijk kan zijn voor de gezond
heid. 

A WAARSCHUWING 

Tijdens het remmen 

• Rijd voorzichtiger wanneer de remmen nat zijn. 
De remweg neemt toe als de remmen nat zijn. Ook is het mogelijk dat de 
auto ongelijk remt. Ook de werking van de parkeerrem kan door vocht in 
negatieve zin beïnvloed worden. 

• Rijd 	 niet te dicht achter een andere auto als de rembekrachtiging niet 
werkt en vermijd afdalingen en scherpe bochten die krachtig afremmen 
noodzakelijk maken. 
Als de rembekrachtiging niet werkt, kan de auto nog wel worden afgeremd 
maar moet er een grotere kracht op het rempedaal worden uitgeoefend. 
Ook neemt de remweg toe. 

• Het remsysteem bestaat uit 3 afzonderlijke hydraulische circuits: als een 
van beide circuits uitvalt, werkt het andere circuit nog wel. In dat geval 
moet het rempedaal krachtiger worden ingetrapt dan gewoonlijk en wordt 'E: 

CDook de remweg langer. ::::l 

Blijf niet doorrijden als één van de remcircuits defect is. Laat uw remmen 

onmiddellijk repareren. 
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OPMERKING -

Tijdens het rijden 

Gebruik niet het gaspedaal of het gaspedaal en het rempedaal samen om 
de auto op een helling staande te houden. 

Bij het parkeren 

Druk altijd op de schakelaar stand P. Als u dat niet doet, kan de auto in 
beweging komen of plotseling naar voren schieten als u per ongeluk het 
gaspedaal intrapt. 

Voorkom schade aan onderdelen van de auto 

Draai het stuurwiel niet gedurende langere tijd in een van beide richtingen 

tegen de aanslag aan. 

Hierdoor kan schade aan de stuurbekrachtigingsmotor ontstaan. 


Rijd zo langzaam mogelijk over oneffenheden in de weg om schade aan 

de wielen, de onderzijde van de auto, enz. te voorkomen. 


Als u een piepend of krassend geluid hoort 

(remblokslijtage-indicatoren) 


Laat de remblokken zo snel mogelijk nakijken en indien nodig vervangen 

door een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

Als de remblokken niet op tijd worden vervangen , kunnen de remschijven 

beschadigd raken. 


Het rijden met een auto waarvan de remblokken en/of de remschijven de slij

tagelimiet te dicht genaderd zijn, is gevaarlijk. 


Als u tijdens het rijden een lekke band krijgt 

0: 
CD 
:::l 

Een lekke of beschadigde band kan leiden tot de onderstaande situaties. 
Houd het stuurwiel stevig vast en trap het rempedaal geleidelijk in om de 
auto tot stilstand te brengen. 

o Het kan moeilijk zijn om de auto onder controle te houden. 

• De auto kan abnormale geluiden maken. 

De auto kan zich abnormaal gedragen. 

Informatie over wat u moet doen in het geval van een lekke band. 
(~Blz. 481,494) 

Overstroomde wegen 

Rijd niet op wegen die na zware regenval e.d. zijn overstroomd. Indien u dat 
toch doet, kan dit de volgende ernstige problemen geven. 

Motor slaat af 

o Kortsluiting in elektrische componenten 

Motorschade door onderdompeling in water 

Indien de auto toch nat is geworden na het rijden op een overstroomde weg, 
moet het volgende worden nagekeken door een Toyota-dealer of erkende 
reparateur. 

Remwerking 

Peil en kwaliteit van motorolie, vloeistof voor het hybridesysteem, trans
missievloeistof, enz. 


Smering van lagers en kogelgewrichten van de wielophanging (indien 

mogelijk) en werking van alle verbindingsstukken, lagers, enz. 
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Door de volgende handelingen wordt het hybridesysteem ingescha

keld of wijzigt de stand van de startknop wanneer u de elektronische 

sleutel bij u draagt. 

• Starten van het hybridesysteem 

1lM@11 IControleer of de parkeerrem geactiveerd is. 

!p121 Neem plaats op de bestuurdersstoel en trap het rempedaal 
stevig in. 

Het controlelampje in de startknop gaat groen branden . 

Druk op de startknop. 

Het hybridesysteem kan vanuit 
iedere stand worden gestart. 

Na enkele seconden gaat het 
controlelampje READY bran
den en klinkt er een pieptoon. 

Als het controlelampje READY 
brandt, kunt u wegrijden, zelfs 
als de motor niet draait. 

o 
ITN21P129 

• Stoppen van het hybridesysteem 

a i1 I	Breng de auto tot stilstand. 

Druk op de startknop. 

Controleer of het controlelampje schakelstand in het instru

~ 

~ 
mentenpaneel stand Paangeeft. 

Activeer de parkeerrem. (~Blz. 177)~

!IA si Laat het rempedaal los en controleer dat het controlelampje 
in de startknop uit is. 

Als u het hybridesysteem uitschakelt zonder op de schakelaar 
stand P te drukken, wordt schakelstand P automatisch ingescha
keld. U kunt schakelstand P ook inschakelen door op de schake
laar stand P te drukken. 
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• 	 Wijzigen van de standen met de startknop 

De stand kan worden gewijzigd door op de startknop te drukken 
terwijl het rempedaal niet is ingetrapt. (De stand verandert 
iedere keer dat op de knop wordt gedrukt.) 

D f) D 
,,1/ ",1/

01:) - 0 - 1:)  0 -
ft /!' /~' 

~~ 

(i~
U 

ITN21 P130 

DUIT 

Alarmknipperlichten kunnen 
worden gebruikt. 

f) Stand ACC 

Sommige elektrische compo
nenten zoals het audiosysteem 
kunnen worden gebruikt. 

Het controlelampje in de start
knop gaat amberkleurig bran
den. 

D Stand AAN 

Alle elektrische componenten 
kunnen worden gebruikt. 

Het controlelampje in de start
knop gaat amberkleurig bran
den. 

D Als het hybridesysteem niet kan worden ingeschakeld 

De startblokkering is mogelijk niet uitgeschakeld. (~Blz . 100) 

• Het controlelampje READY gaat niet branden. 

Als het controlelampje READY niet gaat branden als u op de startknop drukt 
terwijl de selectiehendel in stand P staat en het rempedaal is ingetrapt, dient 
u de auto direct te laten nakijken door een Toyota-dealer of erkende repara
teur. 

<', 

,\,; 
{ 

. Als het controlelampje in de startknop amberkleurig knippert 

Er is mogelijk een storing in het systeem aanwezig. Laat uw auto direct con
troleren door een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

. Auto power oft-functie 

Als de auto langer dan een uur in stand ACC of AAN (hybridesysteem niet in 

werking) staat terwijl schakelstand P is ingeschakeld, wordt het contact auto

matisch UIT gezet. Deze functie kan ontlading van de batterij echter niet 

geheel voorkomen. Laat de auto niet gedurende langere tijd in stand ACC of 

AAN staan terwijl het hybridesysteem niet is ingeschakeld. 


• Bedienen van de startknop 

Bij de bediening van de startknop is één keer kort, stevig drukken vol

doende. Als de knop niet goed wordt ingedrukt, kan het zijn dat het hybri

desysteem niet wordt gestart of er geen andere stand van de startknop 

wordt ingeschakeld. De knop hoeft niet ingedrukt te worden gehouden. 


Als het contact UIT wordt gezet en de startknop vervolgens snel opnieuw 
wordt ingedrukt, kan het zijn dat er geen andere stand van de startknop <D 

wordt ingeschakeld. Wacht nadat het contact UIT is gezet even voordat u ::J 

de startknop opnieuw indrukt. 

• Bij het verlaten van de auto 

Als het controlelampje in de startknop niet UIT is, staat het contact niet UIT. 
Zet het contact UIT voordat u de auto verlaat. 
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• 	Functie automatisch inschakelen stand P 

.	 Als op de startknop wordt gedrukt terwijl het hybridesysteem in werking is 
en de auto geheel tot stilstand is gekomen , wordt schakelstand P auto
matisch ingeschakeld op het moment dat het contact UIT wordt gezet. 
Als het contact UIT wordt gezet terwijl schakelstand P niet is ingescha
keld, drukt u op de startknop terwijl u het rempedaal volledig intrapt. Ver
volgens controleert u of het controlelampje schakelstand in het 
controlelampje schakelstand stand P aangeeft en kunt u het rempedaal 
loslaten. 

Als de functie schakelstand P automatisch inschakelen niet goed werkt, 
kan het onmogelijk zijn om het contact UIT te zetten. In dit geval kan het 
contact UIT worden gezet nadat de parkeerrem is geactiveerd. 
Laat uw auto direct controleren door een Toyota-dealer of erkende repa
rateur. 

• 	Als de buitentemperatuur laag is, bijvoorbeeld bij rijden in de winter 

Het kan even duren voordat het controlelampje READY gaat branden. 

Geluiden en trillingen die bij een hybridevoertuig voorkomen 

~Blz. 31 

.	 Wanneer het hybridesysteem defect is 

~Blz. 468 

• Leegraken batterij elektronische sleutel 

~Blz. 49 

. Als de batterij van de elektronische sleutel ontladen is 

~Blz . 423 

• 	Omstandigheden die de werking van het systeem kunnen beïnvloeden 

~Blz. 48 

.	 Aanwijzing voor de instapfunctie 

~Blz. 50 

A WAARSCHUWING 

• Starten van het hybridesysteem 
-l

Ga altijd op de bestuurdersstoel zitten wanneer u het hybridesysteem start . ~ 
CDTrap het gaspedaal tijdens het starten van het hybridesysteem beslist nooit :::J 
(fl

in . ::J 

~Dit kan tot ongevallen leiden waarbij ernstig letsel kan ontstaan. ...., 
~ 
CD 
:::J 

• 	Stoppen van het hybridesysteem in noodgevallen 

Als u het hybridesysteem in noodgevallen tijdens het rijden wilt uitschakelen, 

houdt u de startknop gedurende ten minste 3 seconden ingedrukt. 

Bedien de startknop tijdens het rijden echter uitsluitend in noodgevallen. Als 

het hybridesysteem tijdens het rijden wordt uitgeschakeld , kan een aanrij

ding ontstaan . 


&.. OPMERKING 

Voorkomen van ontlading van de 12V-accu 

Laat het contact niet gedurende langere tijd in stand ACC of AAN staan ter

wijl het hybridesysteem niet in werking is. 


• Starten van het hybridesysteem 

Als het hybridesysteem moeilijk kan worden gestart, of vaak uitschakelt, 

dient u de 12V-accu en de batterij van de elektronische sleutel direct te laten 

nakijken . 
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In de stand elektrische aandrijving (EV) wordt de elektrische motor 

(tractiemotor), gevoed door het batterijpakket (tractiebatterij), 
gebruikt om de auto aan te drijven. 

Aan/uit 

Als de elektrische aandrijving 
is ingeschakeld, gaat het con
trolelampje elektrische aandrij
ving branden. Als de stand 
elektrische aandrijving is inge
schakeld en op de schakelaar 
wordt gedrukt, wordt omge
schakeld naar normaal rijden 
(de auto wordt aangedreven 
door de benzinemotor en de 
elektromotor [tractiemotor]. 

IT021P119 

.	 Situaties waarin de stand elektrische aandrijving (EV) niet kan worden 
ingeschakeld 

In de volgende voorbeelden kan de stand elektrische aandrijving (EV) niet 

worden ingeschakeld. Als de elektrische aandrijving niet kan worden inge

schakeld, klinkt er een zoemer en verschijnt er een melding op het multi

i nformatied isplay. 


.	 De temperatuur van het hybridesysteem is te hoog. 

De auto is in de brandende zon geparkeerd, een helling opgereden, 

gereden met hoge snelheden, enz. 


• De temperatuur van het hybridesysteem is te laag. 

De auto stond gedurende langere tijd geparkeerd bij temperaturen onder 

ca.O°C. 


• De benzinemotor warmt op. 

• Het batterijpakket (tractiebatterij) is bijna leeg . 

Het in de batterij resterende vermogen, aangegeven op de energiemoni
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CD 
::Jtor, is laag. (~Blz.186) 

• Rijsnelheid is hoog. 

• Het gaspedaal is ver ingetrapt, of bij het oprijden van een helling, enz. 

• De voorruitontwaseming is in werking. 

. Automatische uitschakeling van de stand elektrische aandrijving (EV) 

In de volgende situaties kan de benzinemotor automatisch opnieuw starten 

als de stand elektrische aandrijving is ingeschakeld. Als de stand elektrische 

aandrijving wordt uitgeschakeld, klinkt de zoemer en gaat het controlelampje 

elektrische aandrijving knipperen en vervolgens uit. 


• Het batterijpakket (tractiebatterij) is bijna leeg. 

Het in de batterij resterende vermogen, aangegeven op de energiemoni

tor, is laag. (~Blz.186) 


• Rijsnelheid wordt hoog. 

• Het gaspedaal is ver ingetrapt, of bij het oprijden van een helling, enz. 
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Maximale rijafstand als de stand elektrische aandrijving (EV) is 
ingeschakeld 

Als de elektrische aandrijving is ingeschakeld, bedraagt de maximale rij
afstand ongeveer 1 km, als de auto met een snelheid van ongeveer 40 km/h 
of minder rijdt. (De maximale rijafstand is afhankelijk van de lading van het 
batterijpakket [tractiebatterij] en de rijomstandigheden.) 

• Brandstofverbruik 

Uw Toyota is ontworpen om zo zuinig mogelijk te rijden onder normale rijom
standigheden (met gebruik van de benzinemotor en de elektrische motor 
[tractiemotorJ) . Bij onnodig rijden in de stand elektrische aandrijving (EV) kan 
het brandstofverbruik stijgen. 

A WAARSCHUWING 

• Tijdens het rijden 

Houd bij het rijden in de stand elektrische aandrijving het gebied rondom de 
auto goed in de gaten. Aangezien de motor geen geluid maakt, zijn voetgan
gers, fietsers en andere medeweggebruikers in de buurt er niet op bedacht 
dat uw auto wegrijdt of op hen toe rijdt. Let dus extra goed op. 

Kies een schakelstand die past bij de rijomstandigheden. 

• Bedienen van de versnellingspook 

ITN21P1 31 

<? 	 U kunt de selectiehendel alleen in stand 0 zetten. 

.. 	Houd de selectiehendel even vast in stand N nadat u de 

hendel daarheen hebt bewogen. 

• 	 De selectiehendel keert na het bedienen altijd terug in deze 

uitgangspositie. 
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ECO 
MODE 

~'I!f;J'",(: 

• 	 Gebruik van de verschillende standen Selecteren van een rijstand 

Schakelstand Functie 

P Parkeren van de auto of starten van 
het hybridesysteem 

R Achteruit 

N Neutraalstand 

D Normaal rijden 

B Stand motorremwerking * 

De volgende schakelpatronen kunnen worden geselecteerd 
voor een optimale afstemming op de actuele rij- en gebruiksom
standigheden. 

*: alleen weergegeven in stand D. 

ITN21P123 

In de stand eco-rijden wordt minder brandstof verbruikt tijdens ritten 
waarbij vaak moet worden geaccelereerd en geremd. 

Druk nogmaals op de toets ECO MODE om de stand eco-rijden uit te 
schakelen. 

De stand eco-rijden wordt niet uitgeschakeld totdat op de toets ECO 
MODE wordt gedrukt, ook niet als het contact UIT wordt gezet. 

Druk op de toets PWR MODE om de stand PWR in te schakelen. 

18 	Stand PWR 

Gebruik deze stand als de auto vaak en snel moet reageren, zoals bij 
rijden in bergachtige gebieden of bij inhalen. 

Druk nogmaals op de toets PWR MODE om de stand PWR uit te scha
kelen. 

Als het contact eenmaal UIT wordt gezet, wordt de stand PWR uitge
schakeld. 

Druk op de toets EeO MODE om de stand eco-rijden in te schakelen. 

D Stand eco-rijden 
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[l Wijzigen van het schakelbereik in stand P J 

ITN21P132 

• Gebruik van de motorrem 

Druk, met het rempedaal inge
trapt, op de schakelaar stand P. 

De stand P wordt op het instru
mentenpaneel weergegeven en 
het controlelampje in de schake
laar stand P gaat branden . 

De selectiehendel kan alleen van
uit stand P in een andere stand 
worden gezet als het rempedaal 
is ingetrapt. 

Controleer als u de auto parkeert 
dat op het instrumentenpaneel 
stand P wordt weergegeven, 
activeer de parkeerrem en laat 
het rempedaal voorzichtig los. 

Zet de selectiehendel in stand B om de remwerking van de motor te gebrui
ken . 

• Tijdens het rijden met hoge snelheden kunt u vaststellen dat de vertra
ging door de motorremwerking kleiner is dan bij conventionele auto's . 

• Rijd onder normale omstandigheden niet langdurig met de transmissie in 
stand B. 
Dit kan een ongunstige invloed op het brandstofverbruik hebben. 
Gebruik, om dit te voorkomen, stand D voor normale rijomstandigheden. 

• Waarsch uwi ngszoemer achteruitrijden 

Als de selectiehendel in stand R wordt gezet, klinkt een zoemer om aan te 

geven dat de selectiehendel in stand R staat. 


. In druk verkeer 
Als de selectiehendel in stand N staat, wordt het batterijpakket (tractiebatte

rij) niet geladen. Laat de selectiehendel niet langer dan nodig is in stand N 

staan, om te voorkomen dat het batterijpakket ontladen raakt. 


• Stand eco-rijden 
Als het gaspedaal in de stand eco-rijden wordt ingetrapt, kan het accelere


ren langer duren dan normaal. Dit is normaal. 


• Als er een storing in het systeem zit =1 
0: 

CDDe volgende situaties duiden op een probleem met het systeem. :::J 
enStop de auto onmiddellijk op een veilige plaats en neem contact op met een ::r 
~Toyota-dealer of erkende reparateur. -, 

0:• Het controlelampje in de schakelaar stand P knippert. Dit duidt echter CD 

alleen op een storing als er ook een waarschuwingsmelding op het multi-
:::J 

informatiedisplay verschijnt. 

• Op het instrumentenpaneel knipperen alle controlelampjes van de trans


missiestand. 


De foutmelding voor het parkeersysteem verschijnt op het multi-informa


tiedisplay . 


• Het instrumentenpaneel wordt niet ingeschakeld als het contact AAN 


wordt gezet. 
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. Alarm 

In onderstaande tabel worden de omstandigheden en de correctieprocedu
res beschreven in de gevallen waarin alleen een alarm klinkt. 

Alarm Situatie Correctieprocedure 

De bestuurder probeert om 
vanuit stand P te 
schakelen zonder het 
rempedaal in te trappen. 

De transmissie kan niet 
uit stand P worden 
geschakeld . Trap het 
rempedaal in en 
probeer opnieuw een 
andere stand in te 
schakelen. 

Er is op de schakelaar 
stand P gedrukt terwijl de 
auto in beweging is. 

Het alarm in 
de auto klinkt 

eenmaal 

De bestuurder probeert om 
stand R in te schakelen 
terwijl de auto vooruit rijdt. 

De bestuurder probeert om 
stand 0 in te schakelen 
terwijl de auto achteruit 
rijdt. 

De transmissie wordt 
automatisch in stand N 
gezet. Schakel de 
gewenste stand in. 

De bestuurder probeert om 
stand B in te schakelen 
terwijl de schakelstand niet 
Dof Pis. 

De bestuurder probeert om 
stand B in te schakelen 
terwijl de stand Pis. 

De transmissie kan niet 
uit stand P worden 
geschakeld. 

Alarm Situatie Correctieprocedure 

Het alarm in 
de auto klinkt Als het bestuurdersportier 

en een wordt geopend terwijl de Druk op de schakelaar 
waarschu

wingsmelding 
transmissie in stand N, 0 stand P. 

wordt weer-
of B staat. 

*gegeven 

*: Raadpleeg de weergegeven waarschuwingsmelding . 

A WAARSCHUWING --l 
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. Voorkom ongevallen 

Hang of bevestig niets aan de selectiehendel. 
Hierdoor kan de selectiehendel een andere stand innemen en de schakel

stand wijzigen. 

175 174 



ven knipperen totdat u de hen
del weer loslaat. 

• 	De richtingaanwijzers kunnen bediend worden als 

het contact AAN staat. 

.	 Als de controlelampjes sneller knipperen dan normaal 

Controleer of er een gloeilamp van de richtingaanwijzer voor of achter is 
doorgebrand. 

I.a...... 

IT021 P121 

Voor het activeren van de par
keerrem* 
(Trap het pedaal nogmaals in 
om de parkeerrem te deactive
ren.) 

*: 	Trap het parkeerrempedaal 
geheel in met uw linker voet 
terwijl u met uw rechter voet 
het rempedaal ingetrapt 
houdt. 

& OPMERKING 


• Voor het rijden 

Ontgrendel de parkeerrem . 

Als u gaat rijden terwijl de parkeerremhendel is aangetrokken , kunnen de 

onderdelen van het remsysteem oververhit raken, waardoor de rempresta

ties in negatieve zin kunnen worden beïnvloed en de onderdelen van het 

remsysteem sneller slijten. 


• 	Bij het parkeren 

Schakel voordat u de auto verlaat de parkeerrem in, druk op de schakelaar 
stand P en controleer dat de auto niet beweegt. 

IT021P1 10 

D Rechtsaf slaan 

f) Linksaf slaan 

D Druk de hendel iets naar 
boven en houd hem in die 
stand vast als u wilt aange
ven dat u van rijbaan wilt 
wisselen. 

De richtingaanwijzers rechts 
blijven knipperen totdat u de 
hendel weer loslaat. 

D Druk de hendel iets naar 
boven en houd hem in die 
stand vast als u wilt aange
ven dat u van rijbaan wilt 
wisselen. 

De richtingaanwijzers links blij
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Druk op de I~I of in de 
buurt van het symbool om te 
claxonneren. 

• Na het afstellen van het stuurwiel 

Controleer of het stuurwiel goed vergrendeld is. 

Als het stuurwiel niet goed vergrendeld is, klinkt de claxon wellicht niet. 

(~Blz. 85) 


J~:i- !~, J~~ S.. jl 'I-Ih,' UlOOkm~ 5 ~~.R" '1-1_ km/h go IQJ m. 

De volgende meters en tellers zijn verlicht als het contact AAN 
staat. 

(D 

D Brandstofmeter 
:::J 

Geeft aan hoeveel brandstof er nog in de tank zit. 

E1 Snelheidsmeter 

Geeft de rijsnelheid aan. 

D Actueel brandstofverbruik 

Weergave van het actuele brandstofverbruik. 

D Controlelampjes schakelstand 

Geeft de schakelstand weer. 
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nTouch Tracer-display 

Yl~= =~O
U100km) 5 

R":. km/h gO 
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J 

Als de schakelaars van het 
audiosysteem, de schakelaars 
van de klimaatregeling, de DISP
of TRIP-schakelaar op het stuur
wiel worden ingedrukt, wordt het 
Touch Tracer-display vóór de 
meters weergegeven, waarbij de 
ingedrukte schakelaar oplicht 
zodat de bestuurder kan zien 
welke schakelaar is ingedrukt. 

De schakelaar kan vervolgens 
worden bediend door deze 
opnieuw in te drukken. 

·....,.." ..............J:1I _ .........
T , 

I!0ets MPH of km/h (indien aanwezig) 

De eenheid voor de snelheid kan worden ingesteld op MPH of km/ho 

I Druk de toets ten minste 
1 seconde in om de weergave op

ii-ii-j het display van km/h in mph te ii-ii-i 
"._"._" MPH veranderen en omgekeerd.t [WM&!l
if:ii:i,!_,!_,km/h Lr 
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nRegeling verlichting instrumentenpaneel ~ 

De helderheid van de instrumentenpaneelverlichting kan worden 
ingesteld. 

~ Type A 

oU 

Als de verlichting aan is, veran
dert de helderheid in 3 stappen, 
telkens als de toets wordt inge
drukt. 

De verminderde helderheid kan 
worden opgeheven door de toets 
ingedrukt te houden. Druk nog
maals op de knop om deze func
tie in te schakelen. 

~ Type B 

Als de verlichting aan is, veran
dert de helderheid in 4 stappen , 
telkens als de toets wordt inge
drukt. 

OPMERKING 

Voorkomen van schade aan het hybridesysteem en de onderdelen 
ervan 

Het hybridesysteem kan oververhit zijn als het waarschuwingslampje hoge 
koelvloeistoftemperatuur gaat branden. Breng in dat geval de auto zo snel 
mogelijk op een veilige plaats tot stilstand en controleer het hybridesysteem 
nadat dit volledig is afgekoeld. (~Blz. 523) 

De controlelampjes en waarschuwingslampje in het instrumentenpa

neel en het dashboard informeren de bestuurder over de status van 

de diverse systemen in de auto. 

~ ,Instrumentenpaneel 

EI 


~ Instrumentenpaneel 

IT022P11 2 
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• Controlelampjes 

De controlelampjes informeren de bestuurder over de bedrijfs
status van de verschillende systemen van de auto. 

Controlelampje 
richtingaanwijzerIQQI 
(~Blz. 176) 

Controlelampje 

~ grootlicht (~Blz. 213) 

Controlelampje 

1=D O~ 1 achterlicht 
(~Blz. 211) 

[IQ] 
Controlelampje 
mistlampen voor 
(~Blz . 216) 

[]U 	
Controlelampje 
mistachterlicht 
(~Blz. 216) 

~ Controlelampje116 antidiefstalsysteem 
(~ Blz. 100, 106) 

[fl] Controlelampje cruise 
control (~Blz. 231) 

1 SET 1 Controlelampje SET 
(~Blz. 231) 

1 ~ 1 Controlelampje 
cruise control 

(indien (afstandsregeling) 
aanwezig) (~Blz . 235) 

Controlelampje* [SJ Traction Control 
(~Blz. 251) 

* 
PASSENGER OFF \:if ON~

AIR BAG 

Controlelampje 
handmatig uitschakeI
systeem airbag 
(~Blz. 144) 

ControlelampjesIBlIEI schakelstand~.. 
(~Blz. 169)dtm 

IliW~ 1 Controlelampje stand 
ti PWR (~Blz. 171) 

1 EeO 1 Controlelampje 
MODE ECO (~Blz . 171) 

Controlelampje stand 

1<1'#1 elektrische aandrijving 
(EV) (~Blz. 166) 

~ Controlelampje READY 
READY (~Blz. 160) 

-,.-lol-'.",l':I_T-T_' 

Waarschuwingslampjes 

Waarschuwingslampjes informeren de bestuurder over storin
gen in de aangegeven systemen van de auto. (~Blz. 461) 

[AJa[Qjl@D[mjc0~ 
rood geel (indien 

aanwezig) 

cm~~~[Jj:l: GIJ 
(indien 

aanwezig) 

ASSENGER OFF l,iJ ON ~ ~ 
AIR BAG ~ ~ ifr 

*: Deze lampjes gaan branden als het contact AAN wordt gezet, om 
aan te geven dat er een systeemcontrole wordt uitgevoerd. Ze gaan 
uit nadat het hybridesysteem gestart is, of na enkele seconden. Er 
kan een storing in een systeem aanwezig zijn als een lampje niet 
gaat branden of niet uitgaat. Laat uw auto controleren bij een Toyota
dealer of erkende reparateur. 

A WAARSCHUWING 

.	 Als een waarschuwingslampje van een veiligheidssysteem niet gaat 
branden 

Als een lampje van een veiligheidssysteem zoals het antiblokkeersysteem 
en het airbagsysteem niet gaat branden als u het hybridesysteem start, kan 
dit betekenen dat deze systemen niet beschikbaar zijn om u te beschermen 
in geval van een aanrijding, waardoor ernstig letsel zou kunnen ontstaan. 
Laat de auto onmiddellijk nakijken door een Toyota-dealer of erkende repa
rateur als dit gebeurt. 
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Op het multi-informatiedisplay wordt voor de bestuurder een aantal 

gegevens, incl. de klok, met betrekking tot het rijden weergegeven. 

~« ~ 

(OM~ 15j~7~~ 
ITN22P1 25E 

(---+Blz . 199) • 	 Klok 


Geeft de tijd aan en stelt deze in. 


• 	 Energiemonitor (---+Blz. 188) 

Geeft de status van het hybridesysteem aan. 

• 	 Meter hybridesysteem (---+Blz. 190) 

Biedt ondersteuning bij milieubewust (zuinig) rijden. 

• 	 Ritinformatie 

Geeft de actieradius, het brandstofverbruik en de overige informatie 
met betrekking tot het rijden weer. 

• Kilometerteller/dagteller/actieradius 	 (---+Blz. 196) 

-'.'~-''''.J:'.T-T-" 

• 	 Weergave adaptieve cruise contral 


(indien aanwezig) (---+Blz.235) 


Automatisch weergegeven als de adaptieve cruise control in gebruik is. 

• Waarschuwingsmeldingen 	 (---+Blz. 467) 

Automatisch weergegeven als er een storing optreedt in een van de 

systemen van de auto. 


I Wijzigen van de weergave op het display 

D Toets TRIP 

EI Knop DISP 

Ter controle wordt de bedienings
CDstatus van de stuurwieltoetsen op ::J 

het instrumentenpaneel weerge
geven. (~Blz. 180) 
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nEnergiemonitor 	 ~ 

De energiemonitor geeft de bedrijfstoestand van het hybridesysteem 
weer en toont informatie zoals de bedrijfsstatus van de benzinemotor 
en het gebruik en de regeneratiestatus van elektrische energie. 

- EMERG'!'. M.OMITOR 12:00 
I§ PI'! 

~mö----~m . \ 
r 	~ ECI'@] 1Slt.)
TRI~~O.Okm . . ~- 'V'» . 

ITN 22P130E 

D Benzinemotor 

fJ Batterijpakket (tractiebatterij ) 

D Elektromotor (tractiemotor) 

De energiestroom wordt aangegeven door pijlen, die afhankelijk van 
de rijomstandigheden (accelereren, decelereren, enz.) verschillen in 
kleur en richting. 

Aandrijving door de 
elektromotor (tractiemotor) 

Aandrijving door zowel de 
benzinemotor als de 
elektromotor (tractiemotor) 

188 

Multi-informatiedisplay* 

• EMERG'!' MOHITOR .12:00 
PM 

~... Ö --• .. . \ 
r~ ..... ~••••: ~~) 
TlUPtzf2000.0km V7YJ 

- EHERG'!' MOHITOR 12:00 

...... ,.... === " PI'! 

~~. ~ • \.re-··..... -4... ~ . ~""): -4.... • ,.....-.: 
TRIP • ·~ro'OO.Okm .. ,--~..' 

• EMERG'!' MOMITOR 	 12:00 

_' Ö --- \J 
PI'! 

e • · -4 ••: -~.... \ 
r 	 ~ «C.I, 4··: ~.,:)
TlUP • 2000.0km ~_~ 

Aandrijving door de 
benzinemotor 

Laden van het batterij pakket 
(tractiebatterij ) 

Geen energiestroom 

Multi-informatiedisplay* 

• EMERG'!' MOMITOR 	 12:00 

-- ~-- • .'\ 
JilM 

(~ -4••• <5. ~".) 
TIlIPS'2-ÖOO'okm ~. 

12:00 

- Ö -- \ 
PM 

~ ....• ~•...
• 
~.Ifi)~:

TIlI~~O.Okm ." .- 'fZ5J 

- EHERGY MOHITOR 	 1 2:00 
PM 

r-,. Ö ...~ ~- --= ,. 'J 
r ~ ~••••~ ~:. 
TIlI~~O,Okm ~ 

- EHERGY MOMITOR 	 12:00 
I§ PM 

..- O-~ \ 
r ~ ~. ~/)
TIlIPm-~rO'OO.O km ~ .. ......._--qyj. 


*: 	De afbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen iets van de werkelijke weer
gave afwijken. 

• 	 Status batterijpakket (tractiebatterij) 

-'I"''''''--'' •• ,J:I.,r-T

D fJ 

" " ++[1] 

ITN22P138 

De resterende lading van 
het batterijpakket (tractiebatterij) 
wordt weergegeven door 8 staaf
jes. 

D Minimum 

fJ Maximum 
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ITN22P139E 

nMeter hybridesysteem ] 

De meter van het hybridesysteem geeft de bedrijfstoestand van het 
hybridesysteem weer en geeft milieuvriendelijke (zuinige) ondersteu
ning bij het rijden, afgestemd op de rijomstandigheden en de bedie
ning van het gaspedaal. 

D Status batterijpakket 
(tractie batterij ) 

EI Controlelampje ECO 

Gaat branden als de auto milieu
bewust rijdt. 

D Meter hybridesysteem 

ID Gemiddelde rijsnelheid 

Geeft de gemiddelde rijsnelheid 
aan sinds de laatste reset van de 
functie. 

De functie kan worden gereset 
door de toets TRIP ingedrukt te 
houden als de gemiddelde rijsnel
heid wordt weergegeven. 

B Gemiddeld brandstofverbruik 

Geeft het gemiddelde brandstof
verbruik aan sinds de laatste 
reset van de functie. 

De functie kan worden gereset 
door de toets TRIP ingedrukt te 
houden als het gemiddelde 
brandstofverbruik wordt weerge
geven . 

ITN22P140 

• ••" .....J:..T • T • 

• Meter hybridesysteem 

D Laadgebied 

EI Eco-gebied 

D PWR-gebied 

ID Hybride eco-gebied 

Zoals hierna weergegeven, kunnen de rijomstandigheden worden 

gecontroleerd aan de hand van de status van de staafvormige con -; 


-g 

trolelampjes. CD 


::J 
en 
::::J 

~ .,Controle
Multi-informatiedisplay*1 -g

lampje ECO CD 
::J 

Laadgebied: 
Geeft aan dat energie 
wordt geregenereerd ~ 
via het regeneratief 
remsysteem. 
(~Blz. 29) 

Hybride eco-gebied: 
Geeft aan dat er niet 
vaak energie van de 1:1 

Aanbenzinemotor wordt 

gebruikt. *2 


Eco-gebied: 

Geeft aan dat de auto 

milieuvriendelijk 

(zuinig) rijdt. 
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Controle
Multi-informatiedisplay*1 

lampje ECO 

PWR-gebied: 

Geeft aan dat de auto 

niet milieuvriendelijk 

rijdt (bij rijden met vol 
 Uit 
vermogen, enz.). 

*1: 	De afbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen iets van de werkelijke weer
gave afwijken. 

*2: 	De benzinemotor wordt automatisch onder bepaalde omstandigheden 
gestopt en gestart. 

Weergave brandstofverbruik met interval van 5 minuten of 
1 minuut 

Het display voor het brandstofverbruik toont het gemiddelde brand
stofverbruik en de hoeveelheid geregenereerde energie met een 
interval van 5 minuten of 1 minuut. 

• 	 Omschakelen tussen interval van 5 minuten en interval van 
1 minuut 

Houd de toets DISP ingedrukt 
terwijl het display van ofwel de 
interval van 5 minuten of de 
interval van 1 minuut wordt weer
gegeven. 

Het display verandert telkens als 
op de toets wordt gedrukt. 

• 	 Display 

~ Brandstofverbruik met interval van 5 minuten 

D Brandstofverbruik gedurende 

~ ~ de laatste 30 minuten * 

Toont het gemiddelde brandstof
verbruik gedurende de laatste 
30 minuten met intervallen van 
5 minuten. 

.. 
~ ~ EI Geregenereerde energie 

L__________ _ITN_22_P_148-----.lEI gedurende de laatste 30 minu

ten* 

Toont de hoeveelheid geregene
reerde energie gedurende de 
laatste 30 minuten met intervallen 
van 5 minuten. 

Een symbool staat voor 50 Wh . 
Er worden maximaal 8 symbolen 
weergegeven . 

D Controlelampje ECO 


EI Gemiddelde rijsnelheid* 


Geeft de gemiddelde rijsnelheid 
aan sinds de laatste reset van de 
functie. 

11 Gemiddeld brandstofverbruik* 

Geeft het gemiddelde brandstof
verbruik aan sinds de laatste 
reset van de functie . 

* 	 De functie kan worden gereset 
door de toets TRIP ingedrukt te 
houden als het display van het 
gemiddelde brandstofverbruik 
met een interval van ofwel 
5 minuten of 1 minuut wordt 
weergegeven . 
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~ Brandstofverbruik met interval van 1 minuten 

D Brandstofverbruik gedurende 

[:J~ ~ de laatste 15 minuten 

Toont het gemiddelde brandstof
verbruik gedurende de laatste 
15 minuten met intervallen van 
1 minuut. 

o Geregenereerde energie ~ ~ 

L--________ _ _ I_TN_22 P1~E I gedurende de laatste 15 minu_49____1

ten 

Toont de hoeveelheid geregene

reerde energie gedurende de 

laatste 15 minuten met intervallen 

van 1 minuut. 


Een symbool staat voor 30 Wh. 

Er worden maximaal 8 symbolen 

weergegeven . 


~ 

- '*U- ••••J:..T - T 

(DiSplay overzicht brandstofverbruik 

Het display overzicht brandstofverbruik toont de historie van het 

gemiddelde brandstofverbruik in secties, op basis van de ritgegevens 

van dagteller A en B. Een sectie staat voor de interval tussen twee 

resetprocedures van de dagtellers. (~Blz. 196) 


I D Gemiddeld brandstofverbruik 
vóór de laatste reset van de 
dagteller 

fJ Gereden afstand vóór de laat
ste reset van de dagteller 

EI Gemiddeld brandstofverbruik 
sinds de laatste reset van de 

ITN22P150E dagteller 

D Gereden afstand sinds de CD 

-l 
~ 
CD 
::J 
Cf) 

:::r 
~ .., 
Q: 
::J 

laatste reset van de dagteller 

D Gereden afstand op het 
moment dat het zuinigst werd 
gereden 

D Laagste verbruik bij de laatste 
reset van de dagteller 

Toont het laagste brandstofver
bruik van alle vorige ritten. 
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• Resetten van laagste verbruik 

Houd de toets TRIP ingedrukt 
terwijl het overzicht van het 

RESET THE 8EST FUEL 12:~~ 
brandstofverbruik wordt weerge
geven. 

COHSUMPTIOH? 

(HOLO 'TRIP' TO RESET) Er wordt een bevestigingsmelding 
TRlf~2000.0km weergegeven . 

ITN22P151E 

ImAWI21 	Houd de toets TRIP opnieuw ingedrukt. 

Het laagste brandstofverbruik wordt gereset. 
Druk op de toets DISP om de resetprocedure te stoppen. 

I1 Kilometerteller/dagteller/actieradius 	 ~ 

----~-.:12:~~ 

- IJ .')
~t-~e 

ITN22P152E 

Het display verandert in de 
onderstaande volgorde, elke 
keer als de toets TRIP wordt 
ingedrukt. 

Kilometerteller -4 Dagteller A * -4 

Dagteller B * -4 Actieradius 
-4 Uit 

*:Houd de toets TRIP ingedrukt 
om de dagteller te resetten . 

~ 

·...., ....".r--,.l.J:.,.y-y

• 	 Kilometerteller 

Geeft de totale afstand weer die met de auto
I 

000 12345km gereden is. 

• 	 Dagteller 

Geeft de afstand weer die met de auto gereden is 
TRlrm 1234.5km sinds de teller de laatste keer op nul is gezet.

I 

Dagteller A en B kunnen onafhankelijk van elkaar 
worden gebruikt en verschillende afstanden 

weergeven. 

• 	 Actieradius 

I Geeft de geschatte maximale afstand aan die nog 
.i'«~ 1 2 3 km met de in de tank aanwezige brandstof kan wor

den afgelegd. 

• 	 Deze afstand wordt berekend op basis van het 
gemiddelde brandstofverbruik. Hierdoor kan de wer
kelijke afstand die nog kan worden gereden, afwij
ken van de weergegeven afstand. 

• 	 Als er slechts een kleine hoeveelheid brandstof 
wordt getankt, wordt de waarde mogelijk niet aange

past. 

197 196 



·-............-'1•••J: 1 AY-... '.,.........1:....0 • 


• Klokweergave 12/24 uur kiezen
I l lnstellingsscherm J 

1~1 1 IDruk op de toets DISP totdat het scherm SETTINGS (instellin
Druk op de toets DISP om 
CLOCK (klok) te kiezen. 

ill[7 12:00 Houd de toets DISP ingedrukt om 
STEERI"6 SWITCH PM 

de instellingsstand te selecteren. DIiD 
LA"6UA6E 
SCREE" OFF 

TllIPm2000.0km EXIT 

ITN22P159E 

gen) wordt weergegeven. 

12:00 
PM 

SETTINGS 
(PRESS tI"D HOLD) 

TRlPm2000.0km 

ITN22P156E 

Houd bij stilstaande auto de 
toets DISP ingedrukt totdat het 
scherm verandert. 

• In-/uitschakelen controlelampje ECO/display bediening 
stuurwieltoetsen 

tmlII 
STEERI"6 SWITCH 
CLOCK 
LA"6UA6E 
SCREEH OFF 

TRIPm2000.0km EXIT 

12:00 
PM 

ITN22P1 57E 

12:00 m PM 

OFF 

TfUPm2000.0km 

ITN22P 158J 

Druk op de toets DISP om ECO 
of STEERING SWITCH (stuur
wieltoets ) op het scherm te kie
zen. 

Houd de toets DISP ingedrukt om 
de instellingsstand te selecteren. 

Druk op de toets DISP om ON of 
OFF (aan of uit) te kiezen. 

Houd de toets DISP ingedrukt om 
de instelling te voltooien. 

1611 
24h 

12:00 
PM 

Druk op de toets DISP om 12h of 
24h te kiezen. 

Houd de toets DISP ingedrukt om 
de instelling te voltooien. 

TfUPm2000.0km 

ITN22P160J 

• Instellen van de klok 

D Instellen van de uren. 

M .,-,,-, 
·ULI 

fJ Instellen van de minuten. 

IJ Afronden op het dichtstbij
zijnde hele uur. * 

*: bijv.1 :00 - 1 :29 ~ 1 :00 
1 :30 - 1 :59 ~ 2:00 
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• Gewenste taal selecteren 

ill[7 12:00 
STEERIH6 SWITCH PM 
ClOCK 

lIi!&m!IimI 
SCREEH OFF 

TRlf~2000.0km EXIT 

ITN22P164E 

12:00
D1IHIImI ITALIAHO PM 

FRAHÇAIS ESPAHOl 
DEUTSCH PYCCKHM 

TRlf~2000.0km 

ITN22 P166 

Druk op de toets DISP om 
LANGUAGE (taal) op het 
scherm te kiezen. 

Houd de toets DISP ingedrukt 0 

de instellingsstand te selecteren . 

Druk op de toets DISP om de 
taal die u wilt lezen te kiezen. 

Houd de toets DISP ingedrukt om 
de taal in te stellen . 

• Multi-informatiedisplay uitschakelen 

I Druk op de toets DISP om 
SCREEN OFF (scherm uit) op 
het scherm te kiezen.ill[7 12:00 

STEERIH6 SWITCH PM 

ClOCK 
 Houd de toets DISP ingedrukt om 
lAH6UA6E de instellingsstand te selecteren. 
~ 


TRlf~2000.0km EXIT 


ITN22P167E 

Druk op de toets DISP om OFF 
(uit) op het scherm te kiezen. 

12:00 Houd de toets DISP ingedrukt om 
lmI PM 

het multi-informatiedisplay uit te
OFF 

schakelen. 

TRlf~2000.0km Als u het multi-informatiedisplay 
opnieuw wilt weergeven, drukt u 

'-________ _ __IT_N2_2P_1S--.J op de toets DISP om het scherm 8J I 
SETTINGS weer te geven en 
volgt u dezelfde procedure, waar
bij u ON kiest in plaats van OFF. 

--i 
~ 
Cl) 
::J 
Cf) 

:::y 

~ .., 
0.: 
Cl) 
::J 
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CD 
:::J 
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• Terugkeren naar vorige scherm 

Druk op de toets DISP om EXIT 
(verlaten) op het scherm te kie
zen, druk opnieuw op de toets 
DISP en houd deze ingedrukt. 

Het scherm SETTINGS wordt 
opnieuw weergegeven . 

ill[7 
STEERIH6 SWITCH 
CLOCK 
LAH6UA6E 
SCREEH OFF 

TRIP~2000.0kmD3D 

12:00 
PI'1 

ITN22P1 68E 

Weergave systeemcontrole 

Nadat het contact AAN is gezet, wordt PRIUS weergegeven terwijl de wer
king van het systeem wordt gecontroleerd . Als de systeemcontrole is vol
tooid , wordt opnieuw het normale scherm weergegeven . 

.	 Vacuum Fluorescent Display 

Op het display kunnen kleine of lichte puntjes verschijnen. Dit verschijnsel is 
kenmerkend voor Vacuum Fluorescent Displays, u kunt het scherm zonder 
problemen blijven gebruiken. 

• 	Controlelampje ECO 

Dit controlelampje gaat niet branden als tijdens het rijden aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 


De selectiehendel staat in een andere stand dan D. 


• De rijstand is ingesteld op PWR of elektrische aandrijving (EV). 

Weergave brandstofverbruik met interval van 5 minuten of 1 minuut 

Als het contact UIT wordt gezet, worden het gemiddelde brandstofverbruik 
en de gegevens betreffende geregenereerde energie gereset. 

- .....- , ....J:Ya. - . 

Kilometerteller/dagteller/actieradius 

De kilometerteller/dagteller/actieradius worden niet weergegeven terwijl het 
overzicht van het brandstofverbruik wordt weergegeven. 

Display overzicht brandstofverbruik 

• Telkens als de dagteller wordt gereset, verschuiven de oude gegevens 


1 kolom naar links. 


e Er kunnen maximaal 5 historie-items worden weergegeven (incl. de hui
dige historie). Als er meer dan 5 historie-items zijn, wordt het oudste item 

verwijderd . 

Rijden in eco-stand 


Het multi-informatiedisplay verandert automatisch in de meter van het hybri

desysteem, ongeacht welk display op dat moment wordt weergegeven. 


(~Blz. 171) 


• De display-instellingen kunnen worden gewijzigd als 

De rijsnelheid lager is dan ongeveer 8 km/ho 

.	 Als de kabels van de 12V-accu zijn losgenomen 

De volgende gegevens worden gereset. 

• Gemiddeld brandstofverbruik 

Actieradius 

o Gemiddelde rijsnelheid 


. Klok 


o Display-instellingen 
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Het head-up display kan worden gebruikt om de rijsnelheid en 

andere informatie op de voorruit te projecteren. 

D Head-up display 

EI Toets HUDD 

D Toets NAVI 


(indien aanwezig) 


IJ Toets positieregeling 

display 


1:1 Toets helderheidsregeling 
display 

HUD 0 

NAVI 0 
---, 

Ov AQ 
~ 

• 	 Inhoud head-up display 

• 	 Snelheidsmeter 


Geeft de rijsnelheid aan. 


• 	 Meter hybridesysteem 


Biedt ondersteuning bij milieubewust (zuinig) rijden. 


• 	 Display routebegeleiding 

(~Blz. 208)
(auto's met navigatiesysteem) 

Als het navigatiesysteem routebegeleiding weergeeft en er een krui
sing nadert, wordt automatisch een pijl weergegeven om de rijrich- ::1 

0.:
ting aan te geven. 	 CD 

::J 
Cf) 

• 	 Display naderingswaarschuwing (~Blz. 235) :::J 

~ 
...., 

• 	 Waarschuwingsmelding ~ 
CD(~Blz . 254) ::JPre Crash Brake-systeem 
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Head-up display omschakelen 

De items die worden weergegeven , kunnen worden gewijzigd 
door op de knop HUD te drukken . 

D Snelheidsmeter 

Geeft de rijsnelheid aan. 
o o Snelheidsmeter en meter 

HUD 

~ 
c-U~ 

o 
~ 

o 

.. hybridesysteem 

o ECO àOkm/h De meter van het hybridesys
teem wordt onder de snel.. I 

heidsmeter weergegeven . 
(~Blz. 190)D 

DUit 

Het controlelampje in de toets 
0 

HUD gaat branden als het 
head-up display wordt inge
schakeld.0 

o 
ITN22P 171 

• 	 Display routebegeleiding (auto's met navigatiesysteem) 
omschakelen 

Aan/uit 

Het controlelampje in de toets 
NAVI gaat branden als de rou
tebegeleiding wordt ingescha
keld. 

- ........ ....--'.11.1:: 11 ....-..,.

( Display instellen 

Displaypositie instellen 

o 

Ov AO 

~ ~ 
I ITN22P175 

• Helderheid instellen 

DOmlaag 

El Omhoog 

De helderheid van het display wordt automatisch aangepast aan 
de lichtsterkte van de omgeving. De helderheid kan echter ook 
handmatig in 5 stappen worden ingesteld. 

D Donkerder 

El Helderdero 

o O~ 
ov c;?HUDA 0 

CLr-~ 
~ I ITN 22 P177 
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Display routebegeleiding (auto's met navigatiesysteem) 

50m 
ITN22P180 

Als het navigatiesysteem route
begeleiding weergeeft en er een 
kruising nadert, wordt op het 
head-up display automatisch 
een pijl weergegeven om de rij
richting aan te geven. 

Op een bepaalde afstand van de 
kruising wordt het display van de 
routebegeleiding weergegeven , 
de afstand tot de kruising wordt 
weergegeven in eenheden van 
50 m. 

Head-up display 

Het head-up display kan donker en moeilijk te zien zijn als u een zonnebril 

draagt. 


Verhoog de helderheid van het head-up display of zet uw zonnebril af. 


• Weergave systeemcontrole 

Als het contact UIT wordt gezet terwijl het head-up display aan staat en ver
volgens weer AAN wordt gezet, wordt PRIUS weergegeven terwijl de wer
king van het systeem wordt gecontroleerd. Als de systeem controle is 
voltooid, wordt opnieuw het normale scherm weergegeven. 

'

Rijden op besneeuwde wegen of in andere omgevingen met veel licht 


Als de helderheid op het hoogste niveau is ingesteld, kan de helderheid van 

het display verder worden verhoogd door /\ op de toets voor de helderheids

regeling ingedrukt te houden. 

Druk op v op de toets voor de helderheidsregeling of zet het contact UIT om 

het oorspronkelijke helderheidsniveau weer in te stellen. 


Functie snelheidsweergave instellen 

De snelheidsmeter kan zo worden ingesteld, dat deze alleen wordt weerge
geven als er een gewenste rijsnelheid is bereikt. 

1lif4fJ11 I 	 Houd de toets HUD ingedrukt terwijl de auto stilstaat en het head
up display alleen de snelheidsmeter weergeeft. 

De snelheidsmeter begint te knipperen. 

!!:&!I!!C I ~ 1 Stel de gewenste op de snelheidsmeter weer te geven snelheid in 
door op /\ en v van de toets voor positieregeling van het display te 
drukken. 

Druk op /\ om de snelheid te verhogen en op v om de snelheid te 
verlagen. De snelheid verandert met 1 km/h telkens als de toets 
wordt ingedrukt en continu met 10 km/h als de toets ingedrukt wordt 
gehouden. 

''''''''''''- 1 ~ 1 Houd de toets HUD ingedrukt om de instelling te voltooien . 

. Als de kabels van de 12V-accu zijn losgenomen 

De instellingen van het head-up display worden gereset. 
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A WAARSCHUWING 


. Voordat u het head-up display gebruikt 

Controleer dat de positie en de helderheid van het head-up display geen 
belemmering vormen voor veilig rijden. Een onjuiste afstelling van de positie 
of de helderheid van de weergave kan het zicht van de bestuurder belem
meren, waardoor een ongeval en ernstig letsel kunnen ontstaan. 

OPMERKING 


Voorkomen van beschadiging van de onderdelen 

s Als er iets in de opening van het head-up 
display valt, dient dit onmiddellijk te wor
den verwijderd. Voorkom morsen van 
water of andere vloeistoffen in de buurt 
van de opening van het head-up display, 
omdat hierdoor mechanische schade kan 
ontstaan. 

De koplampen kunnen handmatig of automatisch worden bediend. 

~ Type A 

~oo~ De parkeerlichten 
voor, achterlichten, 
kentekenplaat- en 
dashboardverlichting 
gaan branden. 

::::D De koplampen en alle 
S 

verlichting die hierbo
ven genoemd is, gaan 

branden. 

De koplampen en deAUTO 
IT023P1 02 I (indien hierboven genoemde 

aanwezig) verlichting gaan auto
matisch aan en uit. 
(Als het contact AAN 

staat.) 
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~ Type B 

IT023P150 

• De parkeerlichten 
voor, achterlichten, 
kentekenplaat- en 
dashboardverlichting 
gaan branden. 

~D 	 De koplampen en alle 
verlichting die hierbo
ven genoemd is, gaan 
branden. 

AUTO De koplampen en de 
I (indien hierboven genoemde 

aanwezig) 
verlichting gaan auto
matisch aan en uit. 
(Als het contact AAN 
staat. ) 

IT_O_23_P1 ----"07 IL.-_ _ _ _ ___ ____ 

(iilschakelen van grootlicht 

o Druk bij ingeschakelde kop
lampen de hendel naar voren 
om het grootlicht in te schake
len. 

Door de hendel weer in de mid
denstand te zetten , wordt het 
grootlicht weer uitgeschakeld . 

E1 Trek de hendel naar u toe om 

het grootlicht in te schakelen . 

Laat de hendel weer los om het 
grootlicht uit te schakelen. U kunt 
lichtsignalen geven met de kop
lampen in- of uitgeschakeld. 

I Draaiknop koplampverstelling 

De koplamphoogte kan worden afgestemd op het aantal passagiers 
in de auto en de mate van belading. 

o Verhogen van 
de koplamphoogte 

E1 Verlagen van 
de koplamphoogte 
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Aanwijzing voor instellen van de koplamphoogte 

Aantal inzittenden en hoeveelheid bagage 
Stand knop 

Inzittenden Hoeveelheid bagage 

Bestuurder Geen 0 

Bestuurder en 
voorpassag ier 

Geen 0 

Alle zitplaatsen bezet Geen 2 

Alle zitplaatsen bezet Maximale belading 2,5 

Bestuurder Maximale belading 5 

• Motorvoertuigverlichting overdag (indien aanwezig) 

Om uw auto beter zichtbaar te maken voor andere weggebruikers, worden 
de koplampen automatisch ingeschakeld als het hybridesysteem wordt 
gestart. Motorvoertuigverlichting overdag is niet ontworpen voor gebruik in 
het donker. 

.	 Sensor automatische verlichting (indien aanwezig) 

De werking van de sensor kan in nega
tieve zin beïnvloed worden als er iets 
over de sensor heen geplaatst wordt of 
als er iets op de ruit wordt aangebracht 
waardoor de sensor wordt afgeschermd. 
Hierdoor kan de sensor niet op de juiste 
manier de hoeveelheid omgevingslicht 
signaleren, waardoor het regelsysteem 
van de automatische koplampen mogelijk 
onjuist functioneert. 

......... 


.	 Automatisch uitschakelsysteem verlichting 

Wanneer de lichtschakelaar in de stand • , ~OO::, ~D of gD 
staat: De koplampen worden automatisch uitgeschakeld als het contact 
in stand ACC of UIT wordt gezet. 

.	 Als de lichtschakelaar in de stand AUTO staat: De koplampen en alle 

verlichting wordt automatisch uitgeschakeld als het contact in stand ACC 

of UIT wordt gezet en het bestuurdersportier wordt geopend. 


Zet, om de verlichting weer in te schakelen, het contact AAN of zet de licht

schakelaar een keer in de stand U IT en daarna terug in de stand • , 


~OO:: , ~D of gD . 

.	 Automatische koplampverstelling (auto's met LED-koplampen) 

De koplamphoogte wordt automatisch geregeld op basis van het aantal pas

sagiers in de auto en de mate van belading om verblinding van andere weg

gebruikers door de koplampen te voorkomen . 


Als het controlelampje §D gaat knipperen ... (Auto's met LED-kop
lampen) 

~ 


Dit kan duiden op een storing in het systeem. Neem contact op met een 

Toyota-dealer of erkende reparateur. 


• Persoonlijke 	 voorkeursinstellingen die bij een Toyota-dealer of 
erkende reparateur geconfigureerd kunnen worden 

Instellingen (bijv. gevoeligheid van de lichtsensor) kunnen worden gewijzigd. 

(Systemen met mogelijkheden voor persoonlijke voorkeursinstellingen 

~Blz. 545) 


6 0PMERKING 

Voorkomen van ontlading van de 12V-accu 

Laat de verlichting niet langer ingeschakeld dan noodzakelijk is als het 
hybridesysteem niet in werking is. 
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De mistlampen zorgen voor meer zicht bij ongunstige rijomstandig

heden, zoals bij regen of mist. De mistlampen kunnen worden 

gebruikt als de koplampen of de parkeerlichten vóór zijn ingescha

keld. (Het mistachterlicht kan worden gebruikt als de mistlampen 

vóór ingeschakeld zijn.) 

~ Type A 

DUit 

EI Mistlampen voor aan 

D Mistlampen voor en mist
achterlicht branden beide 
(door de schakelaarring 
nogmaals te draaien, wordt 
alleen het mistachterlicht 
uitgeschakeld. ) 

Als de schakelaar wordt losge
laten, keert de ring terug naar 

de stand ~O . 
Als de verlichting werd uitge
schakeld, terwijl het mistach
terlicht was ingeschakeld, gaat 
het mistachterlicht niet bran
den als de verlichting opnieuw 
wordt ingeschakeld. 

IT023P110 

~ Type B 

DUit 

EI Mistlampen voor aan 

D Mistlampen voor en mist
achterlicht branden beide 
(door de schakelaarring 
nogmaals te draaien, wordt 
alleen het mistachterlicht 
uitgeschakeld. ) 

Als de schakelaar wordt losge
laten, keert de ring terug naar 

de stand ~O . 
Als de verlichting werd uitge
schakeld, terwijl het mistach
terlicht was ingeschakeld, gaat 

'---___ _________ _ _ S1 I het mistachterlicht nietITO23P1----' bran
den als de verlichting opnieuw 
wordt ingeschakeld. 
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D Sproeien/wissen 

Ruitenwissers schakelen 
automatisch in . 

ITN23P141a 

IT023P119 

Ruitenwissers met intervalafstelling 

Het wisinterval kan worden gewijzigd 

(als de stand Q is geselecteerd). 

D Intervalwerking 
ru ite nwi sse rs 

f) Lage snelheid ruitenwissers 

D Hoge snelheid 
ruitenwissers 

D Enkele slag 

• Ruitenwissers met regensensor 

In de stand AUTO beginnen de ruitenwissers automatisch te 
wissen als de sensor signaleert dat het regent. De wissnelheid 
wordt automatisch afgestemd op de hoeveelheid neerslag. 

D Stand AUTO 

f) Lage snelheid ruitenwissers 

D Hoge snelheid 
ruitenwissers 

D Enkele slag 

ITN23P140a 

o Sensorgevoeligheid (hoog) 

mSensorgevoeligheid (laag) 

IT023P116 
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IT023P11 5 

IT023P11 8 

liJ Verkort het interval van 
de wisserwerking 

m	Verlengt het interval van de 
wisserwerking 

D Sproeien/wissen 

Ruitenwissers schakelen 

automatisch in. 


De ruitenwissers en ruitensproeiers kunnen worden bediend als 

het contact AAN staat. 

• Regensensor (auto's met ruitenwissers met regensensor) 

De regensensor reg istreert de 
hoeveelheid neerslag. 

Als de ruitenwisserschakelaar in de stand AUTO wordt gezet terwijl het con
tact AAN staat, werken de ruitenwissers één keer om aan te geven dat de 
stand AUTO is geactiveerd. 

Als de ruitenwisser gevoeliger wordt afgesteld , kan de wisser één keer wer
ken om aan te geven dat de gevoeligheid is gewijzigd. 

Als er geen ruitensproeiervloeistof op de ruit terechtkomt 

Controleer of er ruitensproeiervloeistof in het reservoir aanwezig is en con
troleer als dat het geval is of de sproeierkoppen niet verstopt zijn. 

A WAARSCHUWING 

Waarschuwing met betrekking tot het gebruik van de ruitenwissers in 
de stand AUTO (auto's met ruitenwissers met regensensor) 

De ruitenwissers kunnen onverwacht in werking treden als de sensor aange
raakt wordt of als de voorruit aan trillingen word blootgesteld terwijl de rui
tenwissers in de stand AUTO staan. Let erop dat er niets bekneld raakt als 
de ruitenwissers in werking treden. 
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OPMERKING 

Als de voorruit droog is 

Gebruik de ruitenwissers niet als de voorruit droog is omdat hierdoor de 
voorruit beschadigd kan worden. 

Als er geen ruitensproeiervloeistof uit de sproeierkoppen komt 

Als u de hendel gedurende langere tijd naar u toe getrokken houdt, kan de 
sproeierpomp beschadigd raken . 

Ruitenwissers met regensensor 

In de stand AUTO beginnen de ruitenwissers automatisch te 
wissen als de sensor signaleert dat het regent. De wissnelheid 
wordt automatisch afgestemd op de hoeveelheid neerslag. 

o Stand AUTO 

fJ Lage snelheid ruitenwissers 

D Hoge snelheid ruitenwis
sers 

D Enkele slag 

IT023P114 

B Sensorgevoeligheid (laag) 

mSensorgevoeligheid (hoog) 

IT023P117 
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IT023P120 

D Sproeien/wissen 

Ruitenwissers schakelen 
automatisch in. 

• Ruitenwissers met intervalafstelling 

Het wisinterval kan worden gewijzigd (als de stand INT is 

geselecteerd). 


D Intervalwerking 
ruitenwissers 

EI Lage snelheid ruitenwissers 

D Hoge snelheid 
ruitenwissers 

IJ Enkele slag 

IT023P152 
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IT023P153 

IT023P154 

o Verlengt het interval van 
de wisserwerking 

liJ Verkort het interval van 
de wisserwerking 

D Sproeien/wissen 

Ruitenwissers schakelen 
automatisch in. 
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• De ruitenwissers en ruitensproeiers kunnen worden bediend als 

het contact AAN staat. 

• Regensensor (auto's met ruitenwissers met regensensor) 

De regensensor registreert de hoeveel
heid neerslag. 

Als de ruitenwisserschakelaar in de stand AUTO wordt gezet terwijl het con
tact AAN staat, werken de ruitenwissers één keer om aan te geven dat de 
stand AUTO is geactiveerd. 

Als de ruitenwisser gevoeliger wordt afgesteld , kan de wisser één keer wer
ken om aan te geven dat de gevoeligheid is gewijzigd. 

. Als er geen ruitensproeiervloeistof op de ruit terechtkomt 

Controleer of er ruitensproeiervloeistof in het reservoir aanwezig is en con
troleer als dat het geval is of de sproeierkoppen niet verstopt zijn . 

A WAARSCHUWING 

Waarschuwing met betrekking tot het gebruik van de ruitenwissers in 
de stand AUTO (auto's met ruitenwissers met regensensor) 

De ruitenwissers kunnen onverwacht in werking treden als de sensor aange
raakt wordt of als de voorruit aan trillingen word blootgesteld terwijl de rui
tenwissers in de stand AUTO staan. Let erop dat er niets bekneld raakt als 
de ruitenwissers in werking treden . 

......-' 

Als de voorruit droog is 

voorruit beschadigd kan worden. 
Gebruik de ruitenwissers niet als de voorruit droog is omdat hierdoor de 

Als er geen ruitensproeiervloeistof uit de sproeierkoppen komt 

Als u de hendel gedurende langere tijd naar u toe getrokken houdt, kan de 
sproeierpomp beschadigd raken. 
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~ Type A 

o Intervalstand ruitenwissers 

EI Normale stand 
ruitenwissers 

IJ Sproeien en wissen 

D Sproeien en wissen 

ITN23P1 42a 

~ Type B 

o Intervalstand ruitenwissers 

EI Normale stand 
ruitenwissers 

IJ Sproeien en wissen 

D Sproeien en wissen 

IT023P123 

• De achterruitenwisser en -sproeier kunnen worden bediend als 

het contact AAN staat. 

& OPMERKING 

. Als de achterruit droog is 

Gebruik de ruitenwissers niet als de achterruit droog is omdat de achterruit 

hierdoor beschadigd kan raken. 
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De koplampen kunnen worden gereinigd door er ruitensproeier

vloeistof op te spuiten. 

'-. 1 Druk op de toets om de 
koplampen te reinigen. 

De koplampsproeiers kunnen worden bediend als 

Het contact staat AAN en de lichtschakelaar staat AAN. 

Indien aanwezig , staat de lichtschakelaar in de stand AUTO en branden de 
koplampen. 

• Aan de ruitensproeier gekoppelde werking 

Als de ruitensproeier wordt bediend terwijl het contact AAN staat en het dim
licht is ingeschakeld , werkt de koplampsproeier 1 keer. (~Blz . 218, 223) 

OPMERKING 

Als het sproeierreservoir leeg is 

Gebruik deze functie niet als het sproeierreservoir leeg is. Anders kan de 
sproeierpomp oververhit raken. 

*: Indien aanwezig 

Met de cruise control kan een ingestelde snelheid worden vastge

houden zonder dat hiervoor het gaspedaal hoeft te worden ingetrapt. 

Instellen van de rijsnelheid 

lliJ 

IT024P1 03 

~ 


IT024P104 

o Cruise contral-schakelaar 

fJ Controlelampjes 

Druk op de toets ON-OFF om 
de cruise control in te schake

len. 

Druk nogmaals op de toets om 
de cruise control uit te schake

len. 

Accelereer of decelereer naar 
de gewenste snelheid en druk 
de hendel naar beneden om 
de snelheid op te slaan in het 
geheugen van de cruise con

tral. 

*: Indien aanwezig 
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• De cruise control kan worden gebruikt als 

• 	De selectiehendel staat in stand D. 


De rijsnelheid hoger is dan 40 km/ho 


.	 Accelereren 

Er kan normaal met de auto geaccelereerd worden. Na een acceleratie 

wordt de ingestelde snelheid hervat. 


• Automatisch uitschakelen van cruise control 

De ingestelde snelheid wordt automatisch geannuleerd in een van de vol

gende situaties: 


• 	De actuele rijsnelheid zakt tot meer dan 16 km/h onder de geprogram

meerde rijsnelheid 


• 	De actuele rijsnelheid is lager dan 40 km/h (25 mph) 


De voertuigstabiliteitsregeling (VSC+) is geactiveerd 


• Als het cruise control-Iampje knippert 

Druk de toets ON-OFF eenmaal in de stand UIT en druk opnieuw op de 

toets om het systeem opnieuw in te schakelen . 

Als er geen snelheid kan worden geprogrammeerd of de cruise control direct 

na het activeren weer wordt uitgeschakeld, is er mogelijk een defect in het 

cruise control-systeem aanwezig. Laat de auto zo snel mogelijk nakijken 

door een Toyota-dealer of erkende reparateur. 


233 

• Wijzigen van de geprogrammeerde snelheid 

o Verhogen van de snelheid 

fJ Verlagen van de snelheid 

Houd de hendel vast tot de 
gewenste snelheid bereikt is. 

Voor een kleine wijziging van 
de ingestelde snelheid druk u 
de hendel lichtjes omhoog of 

IT024P105 omlaag en laat u hem vervol
gens los. 

• Uitschakelen en hervatten van snelheidsregeling 

, 0 Uitschakelen 

Trek de hendel naar u toe om 
de cruise control uit te schake
len. 

De snelheidsregeling wordt 
eveneens onderbroken als het 
rempedaal wordt ingetrapt. 

'---__________I_TO_24_P_6 I fJ Hervatten10~

Druk de hendel omhoog om de 
cruise control weer in te scha
kelen en terug te gaan naar de 
geprogrammeerde snelheid. 
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De adaptieve cruise control is een conventionele cruise control die 

is uitgebreid met een afstandsregeling tot de voorligger. Als deze 

regeling is ingeschakeld, accelereert of decelereert de auto automa

tisch om een vooraf ingestelde afstand tot de voorligger te bewaren. 

o Afstandsschakelaar 

fJ Display 

EI Controlelampjes 

D Cruise control-schakelaar 

DM 

Instellen van de rijsnelheid 

Druk op de toets ON-OFF om 
de cruise control in te schake

len. 

Druk nogmaals op de toets om 
de cruise control uit te schake
len. 

*: Indien aanwezig 
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A WAARSCHUWING 

• Om onbedoeld inschakelen van de cruise control te voorkomen 

Laat de toets ON-OFF in de stand UIT staan als de cruise control niet in 
gebruik is. 

. Situaties die niet geschikt zijn voor gebruik van de cruise control 

Gebruik de cruise control niet in de volgende situaties. 

Als u dat wel doet, kunt u de macht over het stuur verliezen, waardoor ern

stig letsel kan ontstaan. 


. In druk verkeer 


. Op wegen met scherpe bochten 


. Op door regen, ijs of sneeuw gladde wegen 


Op steile hellingen 

Bij het afdalen van een steile helling kan de rijsnelheid de ingestelde snel

heid overschrijden . 


• Op slingerende wegen 
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Accelereer of decelereer naar 
de gewenste snelheid en druk 
de hendel naar beneden om 
de snelheid op te slaan in het 
geheugen van de cruise con
trol. 

• Selecteren van de conventionele snelheidsregeling 

-- I D Druk op de toets ON-OFF 
om de cruise contral in te 
schakelen. 

Druk nogmaals op de toets om 
de cruise control uit te schake
len. 

D Schakel de constante-snel
heidsregeling in . 
(Druk de hendel van u af en 
houd hem ongeveer 
1 seconde vast.) 

• Wijzigen van de geprogrammeerde snelheid 

D Verhogen van de snelheid 

D Verlagen van de snelheid 

Houd de hendel vast tot de 
gewenste snelheid weergege
ven is. 

Voor een kleine wijziging van 
de ingestelde snelheid druk u 

IT024P126 de hendel lichtjes omhoog of 
omlaag en laat u hem vervol
gens los. 

~~~~ 

Uitschakelen en hervatten van snelheidsregeling 

I DUitschakelen 

Trek de hendel naar u toe om 
de cruise control uit te schake
len . 
De snelheidsregeling wordt 
ook uitgeschakeld als het rem
pedaal wordt ingetrapt. 

D Hervatten 
IT024P1 27 

Druk de hendel omhoog om de 
cruise control weer in te scha
kelen en terug te gaan naar de 
geprogrammeerde snelheid. 
De geprogrammeerde snelheid 
kan worden hervat als de rij
snelheid ten minste 40 km/h 
bedraagt. 

Wijzigen van de afstand tussen de auto's 

Iedere keer dat op de toets 
wordt gedrukt, wordt de 
afstand tot de voorligger gewij

zigd. 

Symbool voorligger 

:..11.. 
-;_ 

~~-I: ID ~i~~ 
r,;;;;l' -"' 

7 rJfiLJ',j,_ 

.. "-" 
D Lang -= -= rIl D Gemiddeld __..1_1 
D Kort 

IT024P1 28 

Met een symbool wordt aange
geven of er een auto voor u 
rijdt. 
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Automatisch opnieuw inschakelen 

Iedere keer dat het contact AAN wordt gezet, wordt de afstandsregeling 
ingeschakeld en op lange afstand tot de voorligger ingesteld. 

Waarschuwingslampjes en meldingen betreffende adaptieve cruise 
control 

Waarschuwingslampjes en meldingen worden gebruikt om een storing in het 
systeem aan te geven, of om de bestuurder tijdens het rijden te waarschu 
wen . (-)Blz. 468) 

Schakelmogelijkheden 

De constante-snelheidsregeling kan niet worden ingeschakeld als de 
afstandsregeling is gebruikt. Ook kan niet van constante-snelheidsregeling 
naar afstandsregeling worden omgeschakeld. Schakel het systeem uit door 
op de toets ON-OFF te drukken en schakel het veNolgens opnieuw in. 

De adaptieve cruise control kan worden ingeschakeld als 

De selectiehendel staat in stand D. 

o De rijsnelheid hoger is dan ongeveer 50 km/ho 

Accelereren 

Er kan normaal met de auto geaccelereerd worden. Na een acceleratie 
wordt de ingestelde snelheid heNat. 

Automatische uitschakeling van de afstandsregeling 

De afstandsregeling wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende situa
ties. 

• 	De werkelijke rijsnelheid wordt lager dan ongeveer 40 km/h 

• 	De voertuigstabiliteitsregeling (VSC+) is geactiveerd 

• 	De ruitenwissers werken op hoge snelheid 

• De sensor kan niet correct werken, omdat deze door iets wordt afgedekt 

Als de afstandsregeling om een andere dan de hierboven genoemde rede
nen automatisch uitgeschakeld wordt, kan er een storing in het systeem 
aanwezig zijn. Neem contact op met een Toyota-dealer of erkende repara
teur. 

.	 Automatische uitschakeling van de constante-snelheidsregeling 

De cruise control wordt in de volgende situaties automatisch uitgeschakeld. 

• 	De werkelijke rijsnelheid is meer dan 16 km/h onder de ingestelde rijsnel
heid gezakt. 
In dit geval blijft de geprogrammeerde snelheid niet bewaard. 

• 	De werkelijke rijsnelheid wordt lager dan 40 km/h 


De voertuigstabiliteitsregeling (VSC+) is geactiveerd 


• Instellen afstand tot voorligger 

Selecteer een afstand in de onderstaande tabel. Houd er rekening mee dat 
de aangegeven afstanden overeenkomen met een rijsnelheid van 80 km/h o 
De afstand tot de voorligger neemt toe/af op basis van de rijsnelheid. 

Dynamische regeling met afstand 
Afstandsopties 

tot voorligger 

Lang Ongeveer 50 m (160 ft.) 

Gemiddeld Ongeveer 40 m (130 ft.) 

Kort Ongeveer 30 m (100 ft.) 
L
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• Radarsensor en lenskap 

Houd de sensor en de lenskap altijd 
schoon omdat het afstandsregelsys
teem anders niet goed werkt. (Som
mige belemmeringen, zoals sneeuw, ijs 
en plastic voorwerpen, kunnen niet 
door de sensor worden gesignaleerd.) 
De adaptieve cruise control wordt uitge
schakeld als er een belemmering wordt 
gesignaleerd. 

Naderi ngswaarsch uwi ng 

In de volgende situaties bestaat de mogelijkheid dat de naderingswaarschu
wing niet gaat branden, zelfs als de afstand tot de voorligger afneemt: 

.	 Als de rijsnelheid van de voorligger hetzelfde of hoger is dan de rijsnel
heid van uw auto 

• 	Als de voorligger extreem langzaam rijdt 

• Direct na het instellen van de cruise control-snelheid 

Op het moment dat het gaspedaal wordt ingetrapt 

~WàD~~m 

. Verklaring 

Hereby, DENSO CORPORATION declares that this DNMWR004 is in 

complianee with the essential requirements and other relevant provisions 

of Directive 1999/5/EC. 

Hér meó Iysir DENSO CORPORATION yfir pvf aó DNMWR004 er f 

samréEmi vió grunnkröfur og aórar kröfur, sem geróar eru ftilskipun 

1999/5/EC. 

Con la presente DENSO CORPORATION dichiara che questo 

DNMWR004 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 

pertinenti stabilite dalia direttiva 1999/5/CE. 

Käesolevaga kinnitab DENSO CORPORATION seadme DNMWROO4 

vastavust direktiivi 1999/5/EÜ pöhinöuetele ja nimetatud direktiivist 

tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

Hierbij verklaart DENSO CORPORATION dat het toestel DNMWR004 in 

overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante 

bepalingen van richtlijn 1999/5/EG . 

ME THN nAPOY2:A DENSO CORPORATION l':.H/\ONEI OTI 

DNMWR004 LYMMOP<PON ETAI npOL TIL OYLIOl':.EIL AnAITHLEIL 

KAl TIL /\OlnEL LXETIKEL l':.IATk:EIL THL Ol':.HiIAL 1999/5/EK. 

Härmed intygar DENSO CORPORATION att denna DNMWR004 star I 

överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga 

relevanta bestämmelser som framgar av direktiv 1999/5/EG. 

Por medio de la presente DENSO CORPORATION declara que el 

DNMWR004 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras 

disposiciones aplicables 0 exigibles de la Directiva 1999/5/CE. 

DENSO CORPORATION tYmto vyhlasuje, ze DNMWR004 splna 

základné poziadavky a vsetky prfslusné ustanovenia Smernice 

1999/5/ES. 

DENSO CORPORATION izjavlja, da je ta DNMWR004 v skladu z 

bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi doloeili direktive 1999/5/ES. 

DENSO CORPORATION tfmto prohlasuje, ze tento DNMWR004 je ve 

shode se základnfmi pozadavky a dalsfmi prfslusnymi ustanovenfmi 

smernice 1999/5/ES. 
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Undertegnede DENSO CORPORATION erkléErer herved, at f01gende 

udstyr DNrvlWR004 overholder de véEsentlige krav og 0Vrige relevante 

krav i direktiv 1999/5/EF. 

Hiermit erklärt DENSO CORPORATION, dass sich das Gerät 

DNrvlWR004 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen 

und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG 

befindet. 

DENSO CORPORATION erkléErer herved at utstyret DNrvlWR004 er i 

samsvar med de grunnleggende krav og 0Vrige relevante krav i direktiv 

1999/5/EF. 

A1ulfrott, DENSO CORPORATION nyilatkozom, hogy a DNrvlWROO4 

megfelel a vonatkozó alapvetö követelményeknek és az 1999/5/EC 

irányelv egyéb elöfrásainak. 

DENSO CORPORATION vakuuttaa täten että DNrvlWR004 tyyppinen 

laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatim usten ja sitä koskevien 

direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Par la présente DENSO CORPORATION déclare que I'appareil 

DNrvlWR004 est conforme aux exigences essentielIes et aux autres 

dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Niniejszym DENSO CORPORATION oswiadcza, ze DNrvlWR004 jest 

zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostalymi stosownymi 

postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

DENSO CORPORATION declara que es te DNrvlWR004 está conforme 

com os requisitos essenciais e outras disposiçöes da Directiva 

1999/5/CE. 

Hawnhekk, DENSO CORPORATION, jiddikjara li dan DNrvlWROO4 

jikkonforma mal-1itigijiet essenzjali u ma prowedimenti ofirajn relevanti 

Ii hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

Ar SO, DENSO CORPORATION, deklarë, ka DNrvlWR004 atbilst 

Direktïvas 1999/5/EK bOtiskajäm prasïbäm un citiem ar to saistîtajiem 

noteikumiem. 

Siuo DENSO CORPORATION deklaruoja, kad sis DNrvlWR004 atitinka 

esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 	

A WAARSCHUWING 
r
. Voordat U de adaptieve cruise control gebruikt 

Vertrouw niet te veel op de afstandsregeling. 

Houd rekening met de ingestelde rijsnelheid. Regel zelf de snelheid bij door 

te remmen , gas te geven, enz. als de deceleratie/acceleratie die het sys

teem verzorgt niet toereikend is om de afstand tot de voorligger te regelen. 


.	 Om onbedoeld inschakelen van de adaptieve cruise control te voorko
men 

Laat de toets ON-OFF in de stand UIT staan als de cruise control niet in 
gebruik is. 

.	 Situaties die niet geschikt zijn voor gebruik van de adaptieve cruise 
control 

Gebruik de adaptieve cruise control niet in de volgende situaties. 

Anders wordt de snelheid op een niet-passende manier geregeld, waardoor 
ernstig letsel kan ontstaan. 

. In druk verkeer 

. Op wegen met scherpe bochten 

• Op slingerende wegen 

. Op door regen, ijs of sneeuw gladde wegen 

. Op steile hellingen met plotselinge overgangen tussen steile stijgende en 
dalende gedeelten 
Bij het afdalen van een steile helling kan de rijsnelheid de ingestelde snel
heid overschrijden. 

. Op op- en afritten van autosnelwegen of op delen van snelwegen waar rij
banen samenkomen 

. Als de weersomstandigheden zo slecht zijn dat ze een juiste werking van 
de sensoren onmogelijk zouden kunnen maken (mist, sneeuw, zandstorm, 
enz.) 

. Als de zoemer vaak een naderingswaarschuwing geeft 
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• Om de radarsensor goed te laten functioneren 

juiste manier herkent 


• Omstandigheden waarin de radarsensor voorliggers niet of niet op de 

Doe nooit het volgende met de sensor of de grillebeschermer, omdat de 

Trap zo nodig op het rempedaal als een van de volgende soorten voertuigen sensor anders niet goed kan werken en een aanrijding kan ontstaan. 


zich vóór u bevindt. 
 e Plak niets op de lenskap of de sensor 
Aangezien de sensor deze soorten voertuigen mogelijk niet goed signaleert, 

e Maak ze regelmatig schoon 
wordt de naderingswaarschuwing (~Blz . 242) niet geactiveerd , de adap

tieve cruise control accelereert naar de vooraf ingestelde snelheid, wat een 
 e Stel de sensor en de lenskap niet bloot aan sterke schokken en neem ze 

aanrijding tot gevolg kan hebben. niet uit elkaar 

e Wijzig of verf de sensor en de lenskap niet e Auto's die plotseling voor u invoegen 

e Vervang de sensor en de lenskap niet door niet-originele onderdelen e Auto's die met lage snelheden rijden 

• Behandelen van de radarsensor e Auto's die stilstaan 

Volg onderstaande aanwijzingen op om te waarborgen dat het cruise con

enz.) 
e Auto's met een relatief kleine achterzijde (aanhangwagens zonder lading, 

trol-systeem goed kan werken. 

e Houd de sensor en de grille altijd schoon 
Reinig de sensor en de grille met een zachte doek, om beschadiging te 

e Motorfietsen die op dezelfde rijstrook rijden 

Omstandigheden waaronder de afstandsregeling niet goed zou kunnen 
voorkomen.werken 

e Stel de sensor en het omliggende gebied niet bloot aan sterke schokken Rem indien nodig in de volgende situaties zelf af omdat de radarsensor 
Als de sensor ook maar een beetje uit positie raakt, kan een storing in het

voorliggers misschien niet op de juiste manier waarneemt, waardoor er een 
systeem het gevolg zijn . Als de sensor of het omliggende gebied is blootaanrijding zou kunnen ontstaan. 
gesteld aan een sterke schok, moet u de auto altijd laten controleren door 

Als er water of sneeuw wordt opgeworpen door het overige verkeer wordt een Toyota-dealer of erkende reparateur. 
de werking van de radarsensor belemmerd 

• Haal de sensor niet uit elkaar 
Als de achterzijde van de auto ver ingezakt is (omdat er zware lading in de 

• Bevestig geen accessoires of stickers aan de sensor, de grillebeschermer 
bagageruimte vervoerd wordt, enz.) 

en het omliggende gebied 
e Als de weg erg bochtig is of de rijstroken erg smal zijn 

e Wijzig of spuit de sensor en de grillebeschermer niet 
Als u veelvuldig stuurcorrecties moet uitvoeren of frequent van rijstrook 
wisselt 

e Als uw voorligger plotseling decelereert 
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De Hili Start Assist Control voorkomt dat de auto achteruit rolt bij het 

wegrijden op een talud of gladde helling. 

Schakel het Hili Start Assist 
Control-systeem in door het 

~~ ====--= ~ a, . . E4 T rempedaal helemaal in te trap

'@)' 

~~
~~ 

~iOiiii=iiiii", pen wanneer de auto volledig 
stilstaat.." . ~ ~~~JZl~ : 	 Er klinkt eenmaal een zoemer 

om aan te geven dat het sysQ - j 0 /// I 
\ _ ~)./ ITN24P158 teem is ingeschakeld. Ook 

gaat het controlelampje 
Traction Control knipperen. 

Voorwaarden voor werking Hili Start Assist Control-systeem 

In de volgende situaties werkt het systeem mogelijk niet: 

• 	De selectiehendel staat in een andere stand dan P. 
• 	De parkeerrem is niet geactiveerd. 
• Het gaspedaal wordt niet ingetrapt. 

Hili Start Assist Control-systeem 

.	 Wanneer het Hili Start Assist Contral-systeem in werking is, blijven de 
remmen automatisch geactiveerd nadat de bestuurder het rempedaal 
heeft losgelaten. Het remlicht en derde remlicht gaan branden . 

Het Hili Start Assist Control-systeem werkt gedurende ongeveer 2 secon 
den nadat het rempedaal is losgelaten . 

• Als het controlelampje Traction Contral niet gaat knipperen en de zoemer 
niet klinkt wanneer het rempedaal volledig wordt ingetrapt, verminder 
dan licht de druk op het rempedaal (laat de auto niet achteruitrallen) en 
trap hem vervolgens weer stevig in. Controleer als het systeem dan nog 
niet werkt of aan de hiervoor beschreven voorwaarden voor werking is 
voldaan. 

.	 Zoemer Hili Start Assist Control-systeem 

. Als de Hili Start Assist Contral is geactiveerd, klinkt eenmaal een zoemer. 

. In de volgende situaties wordt de Hili Start Assist Contral uitgeschakeld 
en klinkt de zoemer tweemaal. 

• Er wordt binnen ongeveer 2 seconden nadat het rempedaal 	is losgela
ten niet weggereden . 

• 	De schakelaar stand P is ingedrukt. 
• 	De parkeerrem wordt geactiveerd. 
• Het rempedaal wordt weer ingetrapt. 

. Als het controlelampje Traction Control gaat branden... 

Dit kan duiden op een storing in het systeem. Neem contact op met een 

Toyota-dealer of erkende reparateur. 


A WAARSCHUWING 

Hili Start Assist Control-systeem 

• Het Hili Start Assist Contral-systeem werkt niet altijd effectief op zeer steile 

hellingen en op met ijs bedekte wegen. 


.	 Gebruik het Hili Start Assist Contra I-systeem niet om de auto op een hel

ling stil te zetten of te parkeren. 
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Om de veiligheid en de prestaties tijdens het rijden te verbeteren is 

uw auto uitgerust met de volgende systemen die automatisch in wer

king treden als de omstandigheden daar om vragen. Houd er echter 

rekening mee dat dit aanvullende systemen zijn en vertrouw niet in 

al te sterke mate op deze systemen. 

• 	 ABS (antiblokkeersysteem) 
Dit systeem helpt het blokkeren van de wielen te voorkomen tijdens 
hard remmen en bij remmen op een glad wegdek. 

• 	 Brake Assist 
Zorgt voor een grotere remkracht nadat het rempedaal is ingetrapt als 
het systeem oordeelt dat er sprake is een noodstop. 

• 	 VSC+ (voertuigstabiliteitsregeling+) 
Helpt de bestuurder de auto onder controle te houden bij uitwijkma
noeuvres en het maken van bochten op een glad wegdek. 

• 	 TRC (antidoorslipregeling) 
Zorgt ervoor dat de aandrijfkracht behouden blijft en voorkomt dat de 
voorwielen gaan doorslippen bij het wegrijden met de auto of bij het 
accelereren op een glad wegdek. 

• 	 Hili Start Assist Control-systeem 

~Blz. 248 

• 	 EPS (elektrische stuurbekrachtiging) 

Maakt gebruik van een elektromotor om de benodigde kracht voor het 
ronddraaien van het stuurwiel te verminderen. 

• 	 PCS (Pre-Crash Safety-systeem) (indien aanwezig) 

~Blz. 254 

• 	 Noodstopsignaal (indien aanwezig) 
Als het rempedaal plotseling wordt ingetrapt, gaan de remlichten auto
matisch knipperen om het achteropkomend verkeer te waarschuwen. 

-~')II'II~tU-E:Ul~~ 

~VSC+/TRC in werking is 

Als er een kans op slip is, of de 
voorwielen beginnen te slippen, 
gaat het controlelampje Traction 
Control knipperen om aan te 
geven dat de VSC+/TRC in wer
king is. 

Een zoemer klinkt (met tussenpo
zen) om aan te geven dat de 
VSC+ in werking is. 

• 	Bijgeluiden en trillingen die veroorzaakt worden door ABS, BA, TRC en 

VSC+ 


.	 In de motorruimte kan een geluid hoorbaar zijn als het hybridesysteem 

wordt gestart, kort nadat de auto begint te rijden, als het rempedaal her

haaldelijk wordt ingetrapt of 1 - 2 minuten nadat het hybridesysteem is 

gestopt. Dit duidt niet op een storing in een van deze systemen. 
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• 	De volgende verschijnselen kunnen zich voordoen als bovenstaande 

systemen in werking zijn. Geen van deze verschijnselen duidt op een 

storing . 


• Er kunnen trillingen gevoeld worden 	in de carrosserie en de stuurin

richting . 


• Nadat de auto tot stilstand is gekomen, kan het geluid van een elektro

motor hoorbaar zijn. 


• Er kan een lichte trilling in het rempedaal voelbaar zijn als het antiblok

keersysteem geactiveerd is. 


• Het rempedaal kan iets verder naar beneden bewegen als het antiblok
keersysteem geactiveerd is. 
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. Geluid EPS 

Als het stuurwiel wordt bediend , kan het geluid van een elektromotor 

(zoemend geluid) hoorbaar zijn . 

Dit duidt niet op een storing. 


Gereduceerde bekrachtiging door elektrische stuurbekrachtiging 

De mate van bekrachtiging door de elektrische stuurbekrachtiging wordt 
gereduceerd om het systeem tegen oververhitting te beschermen als er 
gedurende langere tijd frequent wordt gestuurd. Hierdoor kan de besturing 
zwaar aanvoelen. Probeer als dat het geval is minder frequent te sturen of 
breng de auto tot stilstand en schakel het hybridesysteem UIT. Het systeem 
moet binnen 10 minuten weer normaal werken. 

A WAARSCHUWING 

Het antiblokkeersysteem werkt niet effectief als 

De maximale grip van de banden overschreden wordt. 

• Er sprake is van aquaplaning op een nat wegdek. 

• Remweg als antiblokkeersysteem in werking is op nat wegdek 

Het ABS is niet ontworpen om de remweg van de auto te verkorten. Houd in 
de volgende gevallen altijd voldoende afstand tot uw voorligger. 

Als wordt gereden op wegen met grind, zand en dergelijke, of op 
besneeuwde wegen 

Als wordt gereden met sneeuwkettingen 

OAls wordt gereden op slechte wegen 

. Als wordt gereden over wegen met putdeksels of andere grote oneffenhe
den 
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A WAARSCHUWING 
~ 
• De Traction Control werkt niet effectief als 

Het insturen van de juiste richting en het overbrengen van de aandrijfkracht 

op de weg niet onder alle omstandigheden gerealiseerd kunnen worden, 

zelfs niet als de TRC in werking is. 


Rijd niet met de auto onder omstandigheden waarbij de stabiliteit en de aan

drijfkracht verloren kunnen gaan. 


I. Als de VSC+ geactiveerd is 

Het controlelampje Traction Control knippert en er klinkt een waarschu
wingssignaal . Rijd altijd voorzichtig . 


Roekeloos rijgedrag kan leiden tot ongevallen. Wees bijzonder voorzichtig 

als het controlelampje knippert en de zoemer geluid maakt. 


. Vervangen van banden 

Controleer of alle banden dezelfde maat hebben, van hetzelfde merk zijn en 

hetzelfde profiel en draagvermogen hebben . Controleer ook of alle banden 

de voorgeschreven spanning hebben . 


ABS en VSC+ werken niet goed als er verschillende banden onder de auto 

gemonteerd zijn. 


Neem contact op met een Toyota-dealer of erkende reparateur voor meer 

informatie over het vervangen van de wielen of banden. 


. Omgaan met banden en wielophanging 

Problemen met de banden of wijzigingen aan de wielophanging hebben een 

negatief effect op de ondersteunende systemen en kunnen een storing ver

oorzaken. 


L-
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Veiligheidssystemen als het remsysteem en de veiligheidsgordels 
worden automatisch geactiveerd om de gevolgen van een aanrij
ding voor de inzittenden en de auto zoveel mogelijk te beperken 
als de radarsensor signaleert dat een frontale aanrijding onvermij
delijk is. 

• Pre-Crash-veiligheidsgordels 

Als de Pre-Crash-sensor signaleert dat een botsing onvermijde

lijk is, trekt het Pre-Crash Safety-systeem de veiligheidsgordel 

aan voordat de aanrijding plaatsvindt. 

Hetzelfde gebeurt als de bestuurder een hard remt of de auto 

niet meer onder controle heeft. (~Blz. 80) 


Pre-Crash Brake Assist 

Als een frontale aanrijding waarschijnlijk is, past het systeem 
een grotere remkracht toe, in relatie tot de kracht waarmee het 
rempedaal wordt ingetrapt. 

• Pre-Crash-remsysteem (indien aanwezig): 

Als een frontale aanrijding waarschijnlijk is, waarschuwt het sys
teem de bestuurder door middel van een waarschuwingslampje, 
een waarschuwingsscherm en een zoemer. Als het systeem sig
naleert dat een aanrijding onvermijdelijk is, worden de remmen 
automatisch geactiveerd om de snelheid bij de aanrijding te ver
lagen. Het Pre-Crash-remsysteem kan via de schakelaar 
Pre-Crash Off worden uitgeschakeld. 

*: Indien aanwezig 

'.,.".l.~~ 

[ Uitschakelen van het Pre-Crash-remsysteem (indien aanwezig) 

D fJ 
~ 

DIngeschakeld 

fJ Uitgeschakeld 

Het waarschuwingslampje PCS 
gaat branden als het Pre-Crash
remsysteem uitgeschakeld is. 

I Radarsensor 

Signaleert auto's of andere 
obstakels op en naast de weg 
voor de auto en bepaalt aan de 
hand van de positie, de snelheid 
en de richting die het obstakel op 
gaat of een aanrijding onvermij
delijk is. 
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• Obstakels die niet worden waargenomen 

De sensor kan geen plastic obstakels als pylonen waarnemen. In sommige 
gevallen neemt de radarsensor ook geen voetgangers, dieren, fietsen, 
motorfietsen, bomen of sneeuwhopen waar. 

Het Pre-Crash Safety-systeem kan in werking treden als 

e Pre-Crash-veiligheidsgordels: 

• Rijsnelheid hoger is dan 5 km/h o 
• Het relatieve snelheidsverschil tussen uw auto en een voor u rijdende 

auto, of de snelheid waarmee uw auto een obstakel nadert, groter is 
dan 30 km/ho 

• De inzittenden vóór dragen hun veiligheidsgordel. 


e Pre-Crash Brake Assist: 


• De rijsnelheid hoger is dan 30 km/h o 
• Het relatieve snelheidsverschil tussen uw auto en een voor u rijdende 

auto, of de snelheid waarmee uw auto een obstakel nadert, groter is 
dan 30 km/ho 

• Het rempedaal is ingetrapt. 


e Pre-Crash-remsysteem (indien aanwezig): 


• De schakelaar Pre-Crash Off niet is ingedrukt. 
• De rijsnelheid hoger is dan 15 km/ho 
• Het relatieve snelheidsverschil tussen uw auto en een voor u rijdende 

auto, of de snelheid waarmee uw auto een obstakel nadert, groter is 
dan 15 km/h o 

• Omstandigheden waaronder het systeem in werking zou kunnen 
treden, ook al is er geen kans op een aanrijding 

e Als er bij het begin van een bocht een obstakel naast de weg aanwezig is 

. Als in een bocht een auto u tegemoet komt 

e Als u over een smalle ijzeren brug rijdt 

Als op de weg een metalen object aanwezig is 

e Als u over een slecht wegdek rijdt 

e Als een auto u tegemoet komt wanneer u op een kruising linksaf slaat 

e Als uw auto snel een voorligger nadert 

Als het systeem in bovenstaande situaties geactiveerd wordt, is het mogelijk 
dat de veiligheidsgordels snel aangetrokken worden en de remmen met 
meer kracht dan normaal worden bediend. Als de veiligheidsgordel in de 
aangetrokken positie geblokkeerd is, breng dan de auto op een veilige 
plaats tot stilstand, doe de veiligheidsgordel los en doe hem daarna weer 
vast. 

. Als er een storing in het systeem aanwezig is 

De waarschuwingslampjes gaan branden of knipperen en/of er verschijnen 
waarschuwingen . (----j. Blz. 468) 
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. Verklaring Undertegnede DENSO CORPORATJON erklcerer herved, at f01gende 

udstyr DNMWR004 overholder de vcesentlige krav og 0Vrige relevante 

krav i direktiv 1999/5/EF. Hereby, DENSO CORPORATJON declares that this DNMWR004 is in 

compliance with the essential requirements and other relevant provisions 

of Directive 1999/5/EC. 

Hér mea Iysir DENSO CORPORATION yfir pvf aa DNMWR004 er f 

samrcemi via grunnkröfur og aarar kröfur, sem geraar eru ftilskipun 

1999/5/EC. 

Con la presente DENSO CORPORATION dichiara che questo 

DNMWR004 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 

pertinenti stabilite dalia direttiva 1999/5/CE. 

Käesolevaga kinnitab DENSO CORPORATION seadme DNMWR004 

vastavust direktiivi 1999/5/EÜ pöhinöuetele ja nimetatud direktiivist 

tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

Hierbij verklaart DENSO CORPORATION dat het toestel DNMWR004 in 

overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante 

bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 

ME THN nAPOYIA DENSO CORPORATJON i'l.HJ\ONEI OTI 

DNMWR004 LYMMOP<PON ETAI npOL TIL OYLIOi'l.EIL ArlAITHLEIL 

KAl TIL J\OlnEL LXETIKEL i'l.IATkEIL THL Oi'l.HiIAL 1999/5/EK. 

Härmed intygar DENSO CORPORATJON att denna DNMWR004 stär I 

överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga 

relevanta bestämmelser som framgär av direktiv 1999/5/EG. 

Por medio de la presente DENSO CORPORATJON declara que el 

DNMWR004 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera ot ras 

disposiciones aplicables 0 exigibles de la Directiva 1999/5/CE. 

DENSO CORPORATION tYmto vyhlasuje, ze DNMWR004 splna 

základné poziadavky a vsetky prfslusné ustanovenia Smernice 

1999/5/ES. 

DENSO CORPORATION izjavlja, da je ta DNMWR004 v skladu z 

bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi dolocili direktive 1999/5/ES. 

DENSO CORPORATION tfmto prohlasuje, ze tento DNMWR004 je ve 

shodè se základnfmi pozadavky a dalsfmi prfslusnymi ustanovenfmi 

smernice 1999/5/ES. 

Hiermit erklärt DENSO CORPORATION, dass sich das Gerät 

DNMWR004 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen 

und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG 

befindet. 

DENSO CORPORATJON erklcerer herved at utstyret DNMWR004 er i 

samsvar med de grunnleggende krav og 0Vrige relevante krav i direktiv 

1999/5/EF. 

Alulfrott, DENSO CORPORATJON nyilatkozom, hogy a DNMWR004 

megfelel a vonatkozó alapvetö követelményeknek és az 1999/5/EC 

irányelv egyéb elöfrásainak. 

DENSO CORPORATION vakuuttaa täten että DNMWR004 tyyppinen 

laite on direktiivin 1999/5/EYoleellisten vaatimusten ja sitä koskevien 

direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Par la présente DENSO CORPORATION déclare que I'appareil 

DNMWR004 est conforme aux exigences essentielles et aux autres 

dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Niniejszym DENSO CORPORATJON oswiadcza, ze DNMWR004 jest 

zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostalymi stosownymi 

postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

DENSO CORPORATION declara que este DNMWR004 está conforme 

com os requisitos essenciais e outras disposiçöes da Directiva 

1999/5/CE. 

Hawnhekk, DENSO CORPORATION, jiddikjara li dan DNMWR004 

jikkonforma mal-litigijiet essenzjali u ma prowedimenti oflrajn relevanti 

Ii hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

Ar so, DENSO CORPORATION, deklarë, ka DNMWR004 atbilst 

Direktïvas 1999/5/EK bütiskajäm prasïbäm un citiem ar to saistitajiem 

noteikumiem. 

Siuo DENSO CORPORATION deklaruoja, kad sis DNMWR004 atitinka 

esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 
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A WAARSCHUWING 

• Behandelen van de radarsensor 

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om ervoor te zorgen dat 
het Pre-Crash Safety-systeem goed blijft functioneren. 

• Houd de sensor en de grillebeschermer altijd schoon. 
Reinig de sensor en de grillebeschermer met een zachte doek, om 
beschadiging te voorkomen. 

Stel de sensor en het omliggende gebied niet bloot aan sterke schokken . 
Als de sensor ook maar een beetje uit positie raakt, kan een storing in het 
systeem het gevolg zijn. Als de sensor of het omliggende gebied is bloot
gesteld aan een sterke schok, moet u de auto altijd laten controleren door 
een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

• Haal de sensor niet uit elkaar. 

• Monteer geen accessoires en plak geen stickers op de sensor, de grillebe
schermer of het omliggende gebied . 

• Wijzig of spuit de sensor en de grillebeschermer niet. 

Beperkingen van het Pre-Crash Safety-systeem 

Lees onderstaande informatie over voorzorgsmaatregelen, laadver

mogen en belading zorgvuldig door . 

• 	 Vervoer lading en bagage indien mogelijk altijd in de bagage
ruimte. Zorg ervoor dat de bagage stevig vastligt. 

• 	 Let erop dat de auto in balans blijft door zware lading niet aan 
één kant te leggen. Leg zware voorwerpen zo ver mogelijk 

naar voren. 

• 	 Neem geen onnodige bagage mee. Dit helpt u brandstof te 
besparen. 

Vertrouw niet op het Pre-Crash Safety-systeem om ongevallen te voorko
men. Rijd altijd veilig, houd rekening met de omgeving en controleer de weg 
op obstakels en andere potentiële gevaren. 
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A WAARSCHUWING 

Zaken die niet in de bagageruimte vervoerd mogen worden 

De volgende zaken kunnen brand veroorzaken als ze in de bagageruimte 
vervoerd worden. 

Jerrycans met benzine 

• Spuitbussen 


Voorzorgsmaatregelen bij het vervoer van goederen 


Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht. 

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan ernstig letsel tot 
gevolg hebben. 

• Plaats geen goederen 	in of op de volgende plaatsen omdat ze dan onder 
het rem- of gaspedaal terecht kunnen komen, waardoor de pedalen niet 
ver genoeg ingetrapt kunnen worden. Ook kan het zicht voor de bestuur
der belemmerd worden of kunnen de bestuurder of passagiers geraakt 
worden door de goederen, waardoor een ongeval kan ontstaan. 

• Voeten van de bestuurder 
• Stoel van 	de voorpassagier of de achterstoelen (als er goederen op 

elkaar gestapeld worden) 
• Bagageafdekking 
• Instrumentenpaneel 
• Dashboard 
• Extra opbergvak of vak zonder klep 

. Zet goederen die in het passagierscompartiment vervoerd worden altijd 
goed vast, omdat ze anders bij een aanrijding of plotseling afremmen door 
de auto geslingerd kunnen worden . 

• 	Sta nooit toe dat er personen in de bagageruimte meerijden. De bagage
ruimte is niet ontworpen om personen te vervoeren. Personen dienen 
plaats te nemen op een zitplaats en een gordel op de juiste manier om te 
doen. Anders neemt de kans op letsel bij hard remmen en bij een ongeval 
sterk toe. 

Tref voor het aanbreken van de winter de noodzakelijke voorberei

dingen en voer de benodigde controles uit. Pas uw rijgedrag altijd 

aan de actuele weersomstandigheden aan. 

• 	 Voorbereidingen voor de winter 
• 	 Gebruik vloeistoffen die geschikt zijn voor winterse omstan


digheden . 


• 	 Motorolie 
• 	 Koelvloeistof motor/vermogensregeleenheid 

• 	 Ruitensproeiervloeistof 
• 	 Laat een monteur het elektrolytniveau en de soortelijke 


massa van de elektrolyt in de 12V-accu controleren . 


• 	 Laat winterbanden onder uw auto monteren of schaf een set 


sneeuwkettingen voor de voorwielen aan. 


Controleer of alle banden dezelfde maat hebben en van hetzelfde 
merk zijn en controleer of de sneeuwkettingen geschikt zijn voor de 

bandenmaat van uw auto. 
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Voordat u met de auto gaat rijden 

Voer, afhankelijk van de omstandigheden, de volgende hande
lingen uit. 

• 	 Probeer een vastgevroren ruit niet met kracht te openen en 
zet de ruitenwissers niet aan als deze vastgevroren zijn. 

• 	 Verwijder de eventueel aanwezige sneeuw van de luchtinla
ten voor de voorruit om zeker te kunnen zijn van een juiste 
werking van de aanjager van het airconditioningsysteem. 

• 	 Verwijder ijsophopingen aan de onderzijde van de auto. 

• 	 Controleer regelmatig of er sprake is van ijs- of sneeuwop
hopingen in de wielkuipen of op de remmen en verwijder deze 
indien dat het geval is. 

• 	 Tijdens het rijden 

Verhoog de snelheid geleidelijk en pas de snelheid aan aan de 
conditie van de weg . 

Bij het parkeren 

Parkeer de auto en druk op de schakelaar stand P maar zet de 
auto niet op de parkeerrem. Blokkeer de wielen met wielblok
ken. De parkeerrem kan vastvriezen en bij het ontgrendelen niet 
vrij komen. 

I Kiezen van sneeuwkettingen 

Gebruik de juiste maat sneeuwkettingen. 

De maat van de sneeuwkettingen is afgestemd op de bandenmaat. 


Zijketting: 
D 3,0 mm 
630,0 mm 

DI 

~ D 10,0 mm 

Dwarsketting:~~ 1)4,0 mmI~LlI_11) 
g25,0 mmI 

ITN25A002 014,0 mm 

Wetgeving met betrekking tot het gebruik van sneeuwkettingen 

• 	 De wetgeving met betrekking tot het gebruik van sneeuwkettingen 
verschilt per land en per soort weg. Stel u op de hoogte van deze 
voorschriften alvorens sneeuwkettingen te monteren. 

• Zet de sneeuwkettingen na 0,5 - 1,0 km rijden nogmaals vast. 

• Sneeuwketti ngen 

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij het monteren en verwij

deren van sneeuwkettingen. 

Monteer en verwijder de sneeuwkettingen op een veilige locatie. 

Monteer de sneeuwkettingen op de voorwielen . 

• Monteer de sneeuwkettingen volgens de meegeleverde gebruiksaanwij

zing. 
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A WAARSCHUWING 

• Rijden met winterbanden 

Neem om de kans op ongevallen te beperken de volgende voorzorgsmaat

regelen in acht. 

Als u dat niet doet kunt u de macht over het stuur verliezen, waardoor ern

stig letsel kan ontstaan. 


Gebruik winterbanden met de voor uw auto voorgeschreven maat. 

Zorg ervoor dat de bandenspanning aan de specificatie voldoet. 

• Rijd niet harder dan de toegestane snelheid of harder dan de snelheidsli
miet die geldt voor de gebruikte winterbanden. 

Winterbanden dienen op alle wielen te worden gemonteerd. 

Rijden met sneeuwkettingen 

Neem om de kans op ongevallen te beperken de volgende voorzorgsmaat

regelen in acht. 

Anders kunnen een aanrijding en ernstig letsel het gevolg zijn . 


• 	Rijd niet harder dan de maximaal toegestane snelheid voor de gebruikte 
sneeuwkettingen of niet harder dan 50 km/h, afhankelijk van welke snel
heid de laagste is. 

• Vermijd het rijden over slechte wegdekken en over gaten . 

• Voorkom 	 plotselinge stuurbewegingen en sterk afremmen; door het 
gebruik van sneeuwkettingen worden de rijeigenschappen negatief beïn 
vloed. 

Minder uw snelheid voor een bocht zodanig, dat u zeker weet dat de auto 
bestuurbaar blijft. 

Toyota adviseert u geen aanhangwagen met uw auto te trekken. 

Toyota adviseert u bovendien geen trekhaak te laten monteren voor 

het gebruik van bijvoorbeeld een fietsendrager. Uw Toyota is niet 

ontworpen voor het trekken van een aanhangwagen of het gebruik 

van op de trekhaak bevestigde fietsendragers en dergelijke. 

IT025P102 
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Weergave 

ingestelde 

temperatuur 

I 

Weergave 

aanjager

snelheid 

Voorruit

ontwaseming 

Uit 

Stand AUTO LUCHT of 

RECIRCULATIE 

Wijzigen van de gebruikte 

AAN/UIT-schakelaar 

airconditioning 

Stand pollenverwijdering 

Stand 

BUITENJ
l 

De luchtstroom en de uitstroomopeningen waaruit de lucht komt, 

worden automatisch geregeld op basis van de gekozen temperatuur. 

eergave egellng 
Temperatuurregeling uitstroomopening aanjagersnelheid 

uitstroomopeningen 
IT031 P127 

'eml,uremriI!JGlil_ 

[GEiliruik van de stand AUTO 

P+'W ' . , Druk op de toets ~. 
De airconditioning wordt ingeschakeld. De uitstroomopeningen 
waaruit de lucht komt en de aanjagersnelheid worden automatisch 
geregeld op basis van de gekozen temperatuur. 

,.,....... , - , Druk op !\ van de toets ~0~ om de temperatuur te verho

gen en op v om de temperatuur te verlagen. 

(Wijzigen van de instellingen 

• Wijzigen van de ingestelde temperatuur 

Druk op !\ van de toets \GTEMP0] om de temperatuur te verhogen 

en op v om de temperatuur te verlagen. 

• Wijzigen van de aanjagersnelheid 

Druk op !\ (verhogen) of v (verlagen) op " G ~ 0f. 
De aanjagersnelheid wordt op het display weergegeven. (7 niveaus) 

Druk op l::OFF J\ om de aanjager uit te schakelen. 
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• Wijzigen van de gebruikte uitstroomopeningen 

;; .. ~;; .. ~,.i ..~,.i 
t , 

I 

ITN31 P1 46 
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Druk op de toets IEJ. 
Iedere keer dat er op de toets 
wordt gedrukt, worden er andere 
uitstroomopeningen geselec
teerd. 

Er stroomt lucht naar het boven
lichaam. 

Er stroomt lucht naar het boven
lichaam en de voeten . 

Er stroomt voornamelijk lucht 
naar de voeten. 

Er stroomt lucht naar de voeten 
en de voorruitverwarming is in 
werking. 

• Overschakelen tussen stand BUiTENLUCHT en RECiRCULATIE 

Druk op de toets \ O ÇSà~. 

Iedere keer als de toets wordt ingedrukt, wisselt de instelling tussen 

~ (recirculeren van de lucht in de auto) en ~ (toelaten van 

buitenlucht). 
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IJOntwasemen van de voorruit J 

\~ 
'~ 

Druk op de toets [f][J. 
De werking van de airconditioning 
wordt automatisch geregeld. 

I 1 Stand pollenverwijdering 	 - - I 

Druk op de toets 1 0 "j:; ,. 

Van de stand BUITENLUCHT wordt overgeschakeld naar de stand 
RECIRCULATIE. Pollen worden verwijderd en de luchtstroom wordt 
naar het bovenlichaam geleid. 

Doorgaans wordt het systeem na ongeveer 3 minuten automatisch uit
geschakeld. 

Druk om de functie uit te schakelen nogmaals op de toets 1 0 'J:; ,. 

Afstellen van de stand van de uitstroomopeningen 

~ Middelste uitstroomopeningen 

Richt de luchtstroom naar links 
of rechts, boven of beneden. 

~~F$f~~
D\O~Q D~ 

ITN31P148 	
:J 

~ ~ Uitstroomopeningen rechts en links 	 <DO 

~Richt de luchtstroom naar links 
of rechts, boven of beneden. 

IT031 P1 23 
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nOpenen en sluiten van de luchtuitstroomopeningen ] 

~ Middelste uitstroomopeningen 

D 

'74] !i ~) I I::: li[ l~ 

EI 

?Tl !i!!~n:::·i:[ ~:[~ 
IT031P117 

D Openen van de 
uitstroomopening . 

EI Sluiten van de 
uitstroomopening. 

~ Uitstroomopeningen rechts en links 

D Openen van de 
D 	 EI 

uitstroomopening . 

EI Sluiten van de 
uitstroomopening. 

L-___ _ _ ____'--_____-'I-"TO~,,31P119 

Gebruik van de stand AUTO 

De aanjagersnelheid wordt automatisch geregeld op basis van de gekozen 

temperatuur en de omgevingscondities. Dat kan leiden tot de volgende ver

schijnselen. 


Direct na het indrukken van de toets ~ kan de aanjager even wor
den uitgeschakeld tot er voldoende warme of koude lucht voorhanden is. 

.	 Als de verwarming is ingeschakeld, kan de lucht die uit de uitstroomope

ningen in het dashboard komt, koeler zijn dan de lucht die uit de overige 

uitstroomopeningen komt. 


• B werkt niet, zelfs als op ~ wordt gedrukt. 

.	 Gebruik van het systeem in de stand RECIRCULATIE 

De ruiten beslaan sneller als de stand RECIRCULATIE gedurende langere 

tijd is ingeschakeld. 


.	 Overschakelen tussen stand BUITENLUCHT en RECIRCULATIE 

De stand RECIRCULATIE of de stand BUITENLUCHT kan automatisch wor

den ingeschakeld afhankelijk van de omstandigheden, zoals de tempera

tuurinstelling en de buitentemperatuur . 


• Ontwasemingsfunctie voor de ruiten 

In de stand RECIRCULATIE kan automatisch worden overgeschakeld naar 

de stand BUITENLUCHT als de ruiten ontwasemd moeten worden . 


• Wanneer de buitentemperatuur O°C nadert 

Het kan zijn dat de airconditioning niet werkt, hoewel op B wordt 


gedrukt. 
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• Stand pollenverwijdering 

.	 Om te voorkomen dat de ruiten beslaan als de temperatuur van de bui
tenlucht laag is, kan het volgende gebeuren. 

• 	Van de stand BUITENLUCHT wordt niet overgeschakeld naar de stand 
RECIRCULATIE. 

• De airconditioning werkt automatisch. 
• De airconditioning wordt na 1 minuut uitgeschakeld. 

• Bij regenachtig weer kunnen de ruiten beslaan. Druk op de toets [0 ~ J. 
Als de eco-stand is ingeschakeld 

. Als de buitentemperatuur hoger is dan een vooraf ingestelde 
temperatuur schakelt het systeem over naar de stand RECIRCULATIE. 

• De effectiviteit van de airconditioning is lager dan normaal. 

• De aanjagersnelheid daalt tot onder de normale snelheid. 

A WAARSCHUWING 

.	 Om te voorkomen dat de voorruit beslaat 

Gebruik niet de functiem tijdens het koelen bij extreem vochtige 

weersomstandigheden. Door het verschil in temperatuur tussen de buiten
lucht en de voorruit kan de buitenzijde van de voorruit beslaan, waardoor het 
zicht wordt belemmerd. 

OPMERKING 

Voorkomen van ontlading van de 12V-accu 


Laat de airconditioning niet langer ingeschakeld dan noodzakelijk is als he ~ 


hybridesysteem niet in werking is. 


Sommige functies van de airconditioning kunnen worden bediend 

met behulp van toetsen op het stuurwiel. 

o Stand BUITENLUCHT of 
RECIRCULATIE 

EI Temperatuurregeling 

I Wijzigen van de ingestelde temperatuur 

Druk op 1\ op de toets ~ om de temperatuur te verhogen en 

op v om de temperatuur te verlagen. 

I Wijzigen van de stand RECIRCULATIE 

Druk op 6. 

Iedere keer dat er op de toets wordt gedrukt, wijzigen de standen tus

sen stand BUITENLUCHT en stand RECIRCULATIE. 


• 	Bediening van de stuurwieltoetsen 

Ter controle wordt de bedieningsstatus van de stuurwieltoetsen op het 
instrumentenpaneel weergegeven. (~Blz. 180) 

A WAARSCHUWING 

• 	Beperk de kans op ongevallen 

Neem bij het bedienen van de aircotoetsen op het stuurwiel de nodige voor
zichtigheid in acht. 
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Het Solar Ventilation-systeem gebruikt energie die door het zonnepa

neel in het dak is opgewekt voor de aandrijving van een ventilator 

die deel uitmaakt van de airconditioning. De ventilator ventileert het 

interieur van de auto als deze in de volle zon geparkeerd staat. 

• 	 Activeren van het Solar Ventilation-systeem 

111 \///~~~ Zet het contact AAN en deI_ 

~I2IZet het contact UIT. 

schakelaar Solar Ventilation
systeem AAN. 

DUit 

BAan 

Na ongeveer 1 minuut wordt de stand BUITENLUCHT inge
schakeld en worden de ventilatieopeningen in de stand 
HOOFD gezet. 

Na ongeveer 10 minuten start de ventilatie. 

De ventilatie stopt als het contact AAN of de schakelaar Solar 
Ventilation-systeem U IT wordt gezet. 

*: Indien aanwezig 

- 'I IJIT.lllr.liIlTiIilt;lil ~'l#I.llnll'] 

• Efficiënt gebruik van het Solar Ventilation-systeem 

Temperatuurstijging kan efficiënt worden geregeld door het systeem te 
gebruiken in combinatie met de airconditioning. (~Blz. 283) 

.	 Voorwaarden voor werking 

Onder de volgende omstandigheden werkt het Solar Ventilation-systeem 
mogelijk niet als gevolg van te laag vermogen van het zonnepaneel: 

.	 Weinig zonlicht 

• Een deel van het zonnepaneel ligt in de schaduw. 

o Een deel van het zonnepaneel is bedekt met bladeren of vuil. 

• 	De temperatuur in het zonnepaneel is laag. 

• 	Bij gebruik van het Solar Ventilation-systeem 

Controleer of het contact AAN staat als de schakelaar Solar Ventilation
systeem AAN wordt gezet. Als de schakelaar Solar Ventilation-systeem 
AAN wordt gezet terwijl het contact UIT staat, verandert de stand van de 
luchttoevoer en van de ventilatieopeningen niet. 

.	 Verwijder vuil of bladeren van het zonnepaneel, zodat dit voldoende 
energie kan opwekken. 

• Controleer dat de schakelaar Solar Ventilation-systeem UIT staat als het 
Solar Ventilation-systeem niet nodig is om de volgende problemen te 
voorkomen: 

• Aanzuiging 	 van verontreinigde lucht en uitlaatgassen van andere 
auto's. 

• Ontsnappen van warme lucht uit de auto 	in de winter, met als gevolg 
een daling van de temperatuur. 
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A WAARSCHUWING 

131 Voorzorgsmaatregelen Solar Ventilation-systeem 

O Gebruik het systeem niet als er personen in de auto zitten . 
Het Solar Ventilation-systeem is niet bedoeld als ondersteuning van de 
airconditioning. Laat nooit kinderen of dieren in de auto achter. De tempe
ratuur in de auto blijft hoog en inzittenden kunnen bevangen worden door 
de hitte of uitgedroogd raken en ernstig letsel oplopen. 

• Dit systeem mag alleen worden gebruikt ter voorkoming van te hoge tem
peraturen in het interieur bij het instappen en nooit voor andere doelein
den. 

De airconditioning met afstandsbediening gebruikt de in het batterij

pakket (tractie batte rij) opgeslagen energie en maakt bediening van 

de airconditioning via de afstandsbediening mogelijk. 

• 	 Activeren van de airconditioning via de afstandsbediening 

o~

utl 
@~ 

JTN31 P129 

Houd @ ingedrukt om 

de airconditioning met de 
afstandsbediening in te scha
kelen. 

• 	 Het systeem wordt uitge
schakeld wanneer er een 
portier wordt geopend. 

• 	 Druk twee maal op @ 
om het systeem uit te scha
kelen. 

*: Indien aanwezig 
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Efficiënt gebruik van de airconditioning met afstandsbediening 

De werking van het systeem kan worden geoptimaliseerd als dit wordt 
gebruikt in combinatie met het Solar Ventilation-systeem. (~Blz. 280) 

Voorwaarden voor werking 

Het systeem werkt alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• De selectiehendel staat in stand P. 


Het contact staat UIT. 


• Alle portieren zijn gesloten. 


De motorkap is gesloten. 


• Het rempedaal wordt niet ingetrapt. 

• De airconditioning staat niet in de stand MAX HOT. 

• Bij het verlaten van de auto 

• Controleer of de koplampen UIT of in de stand AUTO staan. 


. Controleer of de ruitenwisserschakelaar UIT staat. 


. Controleer of alle ruiten gesloten zijn . 


• Controleer de temperatuurinstelling van de airconditioning. 
De airconditioning met afstandsbediening werkt op basis van de tempe
ratuurinstelling van de airconditioning . 

• Automatische uitschakeling van de airconditioning met afstandsbedie
ning 

Het systeem schakelt automatisch uit onder de volgende omstandigheden: 

Ongeveer 3 minuten na activering 

Als niet aan een van de voorwaarden wordt voldaan 

Het systeem kan ook uitschakelen als het laadniveau van het batterijpakket 
(tractiebatterij) laag is. (~Blz.186) 

• Omstandigheden die de werking van het systeem kunnen beïnvloeden 

In de volgende situaties start het systeem mogelijk niet: 


Het laadniveau van het batterijpakket (tractiebatterij) is laag (~Blz. 186) 


• De airconditioning is ingesteld op een hoge temperatuur 

Vei Iigheidsfunctie 

Als het systeem in werking is, worden ontgrendelde portieren automatisch 

vergrendeld. Er klinkt een zoemer en de alarmknipperlichten knipperen 

1 keer om aan te geven dat de portieren zijn vergrendeld . 


. Als de afstandsbediening niet goed werkt 

~Blz. 48 

Persoonlijke voorkeursinstellingen die bij een Toyota-dealer of 

erkende reparateur geconfigureerd kunnen worden 


De instelling (bijv. bediening via @ van de afstandsbediening) kan wor

den gewijzigd. (Functies met persoonlijke voorkeursinstellingen ~Blz. 545) 
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A WAARSCHUWING 

Voorzorgsmaatregelen voor de airconditioning met afstandsbediening 

Gebruik het systeem niet als er personen in de auto zitten. 

Zelfs als het systeem in werking is, kan de temperatuur in de auto hoog 
oplopen als gevolg van de werking van bepaalde functies, zoals automati
sche uitschakeling . Kinderen of dieren in de auto kunnen worden bevan
gen door de hitte of uitgedroogd raken en ernstig letsel oplopen. 

. Als het systeem in werking is, kunnen de ruitenwissers worden bediend . 
Kinderen of dieren in de auto kunnen deze onbedoeld inschakelen, waar
door er een ongeval kan ontstaan. 

Schakel de ruitenwissers uit. Als de ruitenwisserschakelaar AAN staat ter
wijl de airconditioning met afstandsbediening in werking is, kunnen de rui
tenwissers worden geactiveerd en voorwerpen onder de 
ruitenwisserbladen terechtkomen. 

• Druk niet op @ wanneer de motorkap open staat. De airconditioning 

kan onbedoeld in werking treden, waardoor voorwerpen in de elektrische 

koelventilator kunnen worden gezogen. 


Afhankelijk van de omgeving kunnen de signalen van de knop op de 

afstandsbediening verder reiken dan verwacht. Let daarom goed op de 

omgeving van de auto en druk alleen op de knop als dit nodig is. 


OPMERKING 

Voorkomen dat het batterijpakket (tractiebatterij) door verkeerde 
bediening ontladen raakt 

Gebruik e alleen wanneer dit nodig is. 

286 

3-1. ( 

Aéfi 

Ontwasem de achterruit met de achterruitverwarming. (Door de ach


terruitverwarming in te schakelen wordt de buitenspiegelverwarming 


ingeschakeld. De buitenspiegelverwarming wordt gebruikt om 


regendruppels, dauwen ijs van de buitenspiegels te verwijderen.) 


De achterruitverwarming en 
de spiegelverwarming worden 
na ongeveer 15 minuten auto
matisch uitgeschakeld. Druk 
nogmaals op de toets om de 
achterruitverwarming uit te 

schakelen. 
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~ Met navigatiesysteem • De achterruit- en buitenspiegelverwarming kan worden bediend als 
Raadpleeg het instructieboekje voor het navigatiesysteem voor 

Het contact moet AAN staan. 
meer informatie indien uw auto is uitgerust met een navigatie

systeem.-A WAARSCHUWING 
~ Zonder navigatiesysteem 


Als de buitenspiegelverwarming ingeschakeld is 


-I 

Type A: CD-wisselaar met AM/FM-radio 

Raak het glas van de buitenspiegels niet aan omdat dit heet kan zijn. 


OPMERKING 

Voorkomen van ontlading van de 12V-accu 


Schakel de spiegelverwarming uit als het hybridesysteem niet in werking is. 


PWR.VOL ~ WM'" TUN E· FILEo [~J=€ *81 0 
~UOIOCONTROL 

IT032P111 

Type B: 	Cd-speler met AM/FM-radio 
(met bedieningseenheid voor CD-wisselaar) 

PWR 'VOL ~ WM'" TUNE· FILE 

0) EJii joÊ1) ,2 

IT032P104 
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Onderwerp 

Gebruik van de radio 

Gebruik van de CD-speler 

Afspelen van discs met MP3- en 
WMA-bestanden 

Optimaal gebruik maken van het 
audiosysteem 

Gebruik van de AUX-aansluiting 

Gebruik van de stuurwieltoetsen 

• Gebruik van mobiele telefoons 

Druk op [ AMDAB Iof C FM Iom te kiezen tussen een AM of FM.Bladzijde 

Blz. 291 
Aan/uit Volume Afstemmen op frequentie Blz. 297 g o Toets TA Blz. 305 Voorkeuzetoetsen 

~ 

Mute (alleen type B) 
Blz. 313 

Blz. 316 

Blz. 317 

Toets AF 

opslaan van Wijzigen van het 
Mobiele telefoons kunnen storingen veroorzaken die hoorbaar zijn via de radiozenders Toetsen AM-DAB/FM programmatype
luidsprekers als het audiosysteem ingeschakeld is. IT032P116 

L.- OPMERKING 

Voorkomen van ontlading van de 12V-accu 

Laat het audiosysteem niet langer ingeschakeld dan noodzakelijk als het 
hybridesysteem niet in werking is. 

Om schade aan het audiosysteem te voorkomen 

Mors geen drank of andere vloeistof over het audiosysteem. 

::l 

ill: ro· 
e--. 
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IJ Vastleggen van voorkeuzezenders ] 

• Handmatig 

Als de functie AF-ON is ingeschakeld, schakelt de radio automa
tisch over op de frequentie met het sterkste signaal van de geko
zen zender. 

TUNE· FILE 

~ 1 IZoek naar de gewenste radiozender door aan de knop 0 , 
te draaien of door op het gedeelte 1\ of v van te 

drukken. 

"""""-- 1 ~ 1 Houd de toets (van m tot m) waaronder u de zender 

wilt opslaan ingedrukt totdat u een piepsignaal hoort. 

• Automatisch 

Houd de toets ~ ingedrukt totdat u een piepsignaal hoort. 

Er worden maximaal 6 zenders opgeslagen in de volgorde van ont
vangstkwaliteit. Als het opslaan voltooid is, klinken er 2 piepsignalen. 

In de stand FM1 of FM2 worden de zenders die automatisch worden 
opgeslagen, vastgelegd onder de voorkeuzetoetsen voor de stand FM3. 

~~. 

[Ros (Radio Data Systeem) 

Met deze functie kan uw radio zender- en programma-informatie 

(klassiek, nieuws, enz.) ontvangen als de zender waar naar geluis

terd wordt, deze informatie meestuurt. 

• Luisteren naar radiozenders van hetzelfde netwerk 

Druk op de toets 1.}fi;!j. 
Stand AF-ON, REG-OFF: De radiozender van hetzelfde netwerk 

met de sterkste ontvangst wordt gese

lecteerd. 
Er kan worden geschakeld tussen ver
schillende regionale programma's van 

dezelfde zender. 

Stand AF-ON, REG-ON: De radiozender van hetzelfde netwerk 
met de sterkste ontvangst die hetzelfde 
programma uitzendt, wordt geselec

teerd. 

Elke keer dat u op [J. Af =!J drukt, wordt overgeschakeld tussen AF-ON, 

REG-OFF~AF-ON, REG-ON~AF-OFF, REG-OFF. 

• Selecteren van programmatype 

Druk op de toets ~ . 

Elke keer dat op [!TIJ wordt gedrukt, wijzigt het programmatype in de 

volgorde NEWS~SPORTS~TALK~POP~CLASSICS. 

:J 

ffi:
ai" 
c ..... 
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• 	 Verkeersinformatie 

Druk op de toets IffTAll /' 
Stand TP: 	Het systeem schakelt automatisch over naar een zen

der waarop verkeersinformatie wordt meegestuurd, 
zodra deze informatie ontvangen wordt. 

Als de verkeersinformatie beëindigd is, wordt weer terugge
schakeld naar de zender waarop was afgestemd . 

Stand TA: 	 Er kan alleen naar verkeersinformatie worden geluis
terd, als er een signaal ontvangen wordt. Het systee 
schakelt naar de Mute-stand als er geen signaal ont
vangen wordt. Als er naar een CD of MP3/WMA
bestand geluisterd wordt, schakelt het systeem automa
tisch over naar de weergave van de verkeersinformatie 
zodra deze ontvangen wordt. 

Het audiosysteem schakelt naar de Mute-stand of CO- of 
MP3/WMA-weergave als de verkeersinformatie beëindigd is. 

De instelling van het audiosysteem wijzigt in onderstaande volg
orde, elke keer wanneer de toets ![!AJ! I wordt ingedrukt. 

Stand FM: TP~TA~OFF 


Andere standen dan de radiostand : TA~OFF 


• 	 Ontvangst van calamiteitenuitzendingen 

ALARM wordt weergegeven op het display als er een calamiteiten
uitzending ontvangen wordt. 

l!!et geluid dempen (alleen type B) 

WMA 
1l>I?:l'3 

§ +[Mû] 
;= 

11 	

Druk op de toets 8· 
Druk nogmaals op de toets om 
het systeem weer in te schakelen. 

• EON (Enhanced Other Network) systeem (voor de ontvangst van 

verkeersmeldingen) 

Als de ROS-zender (met EON-gegevens) waar u naar luistert geen 
verkeersinformatie meestuurt en het audiosysteem in stand TA (verkeer
smelding) staat, schakelt het systeem automatisch over naar een zender 
van de EON AF-lijst zodra het uitzenden van de verkeersinformatie begint. 

.	 Als de accu wordt losgenomen 


Alle voorkeuzezenders zijn gewist. 


:J 

~ 
(1) ' 
e ....., 
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Volume 

van een 

muziekstuk, 

vooruitspoelen \--<===--\ 

CD-opening 

Terug

spoelen 

Vooruitspoelen 

>------'fL---'I'----''fO-----'+'--------L-----J 

. Ontvangstgevoeligheid 

• Het is niet altijd mogelijk radiosignalen perfect te ontvangen vanwege de 
steeds wisselende positie van de antenne, verschillen in signaalsterkte 
en de aanwezigheid van objecten in de omgeving als treinen, zendsta
tions, enz. 

Als de toets GCJ wordt gebruikt, is een automatische zenderkeuze 

en automatisch opslaan van zenders niet altijd mogelijk. 

De radioantenne is bevestigd op de achterzijde van het dak. De antenne 
kan van de voet worden verwijderd door deze te draaien. 

Digital Audio Broadcast (DAB) radio 

De optionele radioantenne en ontvanger zijn noodzakelijk voor het gebruik 
van de Digital Audio Broadcast (DAB) radio. 

OPMERKING 

Verwijder de antenne om beschadigingen te voorkomen in de volgende 
situaties 

Als de auto in een garage het plafond raakt. 

Als het dak wordt afgedekt. 

Als u gebruik maakt van een autowasserette. 

Alle andere gevallen waarin het gevaar bestaat dat voorwerpen in de 
omgeving worden geraakt. 

Plaats een CD of druk op I DISC-AUX J terwijl er een CD geplaatst is. 

Plaatsen 

van CD's 

(alleen type A) 

Weergave Afspelen 

tekst 
Kiezen van een CD 


Afspelen in (met CD-wisselaar) 
Herhalen 
willekeurige volgorde IT0 32P117 

of teru g spoeIen 1--__ 

I Laden van CD's 

• Laden van een CD 

~ Type A 

iläfAiJl 1I Druk op de toets ~. 
Op het display verschijnt WAlT. 

I Plaats de CD als het controlelampje bij de opening van 

amberkleurig naar groen verandert. 

Het display verandert van WAlT in LOAD. 

r-C'''n _ 

~ Type B 


Plaats een CD. 
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• Laden van meerdere CD's (alleen type A) 

~1 1 IHoud de toets 8 ingedrukt totdat u een piepsignaal hoort. 

Op het display verschijnt WAlT. 

' I=~-_, Plaats de CD als het controlelampje bij de opening van 
amberkleurig naar groen verandert. 


De melding op het display verandert van WAlT in LOAD. 

Het controlelampje bij de opening wordt amberkleurig als de CO 

geplaatst wordt. 

~1 31 Plaats de volgende CD als het controlelampje bij de opening 
van amberkleurig weer naar groen verandert. 

Herhaal de procedure voor de overige CD's. 

Druk op I DISC'AUX J of 8 wanneer u klaar bent. 

Als er binnen 15 seconden geen CD wordt geplaatst, wordt het 
laden automatisch afgebroken. 

[IUitwerpen van CD's 

• Uitwerpen van een CD 

~ Type A 

1p;.1111Druk op I 3 I (v ) of I 4 I (1\) om de CD te selecteren die u 

uit het apparaat wilt nemen. 

Het nummer van de geselecteerde CD wordt weergegeven op het 
display. 

~Druk op de toets 0 en verwijder de CD. 

~ 	Type B 


Druk op 0 en verwijder de CD. 


• Uitwerpen van alle CD's (alleen type A) 

Houd 0 ingedrukt en verwijder de CD. 

~ van een CD (alleen bij CD-wisselaar) 

Druk op I 3 I (v ) of I 4 I (1\ ) tot het gewenste CD-nummer op het 
display wordt weergegeven. 

[ Een muziekstuk selecteren 

Druk op 1\ om naar het volgende nummer te gaan of op v om naar het 

totdat het gewenste nummer vorige nummer te gaan met 

op het display wordt weergegeven. 

(Versneld vooruit-Iterugspoelen van muziekstukken 

Houd het gedeelte 1\ of v van de toets 'I. \" \ ingedrukt. 

I Afspelenln willekeurige volgorde 

• Huidige CD 

Druk op de toets ITJ (RAND). 

De nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld totdat nog
maals op de toets gedrukt wordt. 

• Alle CD's (alleen bij CD-wisselaar) 

Houd de toets ITJ (RAND) ingedrukt totdat u een piepsignaal 
hoort. 

De nummers op alle geladen CD's worden in willekeurige volgorde afge
speeld totdat nogmaals op de toets gedrukt wordt. 
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[IHerhalen van een muziekstuk of disc l 
Herhalen van een muziekstuk 

Druk op de toets I 2 I (RPT). 

Herhalen van een CD (alleen bij CD-wisselaar) 

Houd de 	 toets I 2 I (RPT) ingedrukt totdat u een piepsignaal 
hoort. 

r J Wijzigen van weergave op het display 

Druk op de toets \ TEXT I. 
Iedere keer wanneer er op de toets gedrukt wordt, wijzigt de weergave 
op het display op de volgende wijze: nummer muziekstuk/verstreken 
tijd~titel van CD~titel muziekstuk. 

I,Het geluid dempen (alleen type B) 

~Blz. 295 

. Display 

Er kunnen maximaal 12 karakters tegelijk worden weergegeven. 

Als er 13 of meer karakters zijn , kunt u de overige karakters weergeven door 


\ TE XT Igedurende ten minste 1 seconde ingedrukt te houden. 


Er kunnen maximaal 24 karakters worden weergegeven. 


Als \ TE XT I gedurende ten minste 1 seconde ingedrukt wordt gehouden of 


gedurende ten minste 6 seconden niet meer ingedrukt is, keert het display 

terug naar de eerste 12 karakters. 


Of de informatie wordt weergegeven en de manier waarop deze wordt weer

gegeven is afhankelijk van de gegevens op de CO. 


• Uitschakelen van willekeurige afspeelvolgorde en herhaling 

Druk nogmaals op de toets \ 1 j(RAND) ofl 2 I(RPT). 

• Foutmeldingen 

ERROR: 	 Geeft een storing op de CD of in de speler aan. De CD is vuil , 
beschadigd of verkeerd geplaatst. 

. CD's die kunnen worden gebruikt 

CD's die zijn voorzien van onderstaand label, kunnen worden gebruikt. 

Afhankelijk van het opnameformaat of de eigenschappen van de CD, 

krassen, vuil of beschadigingen is afspelen wellicht niet mogelijk. 


OMPA T [fi]m~@ ruJO~@ ruJOo~@~n~t~ ('GI TAL AUO", OIGlTAL AU DIO DIG ITAL AUDIO 
TE XT ~ [ ReWntabJe I 

CD's met een kopieerbeveiliging kunnen mogelijk niet worden afgespeeld. 
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• Beschermingsfunctie CD-speler 

Om de interne componenten in de speler te beschermen, wordt het afspelen 
automatisch onderbroken als er een storing wordt gesignaleerd. 

.	 Als er gedurende langere tijd CD's in de CD-speler blijven zitten of als 
de CD gedeeltelijk in de speler blijft zitten en niet wordt uitgenomen 

De CD's kunnen beschadigd raken waardoor ze niet meer goed kunnen wor
den afgespeeld. 

• Lensreinigers 

Gebruik geen lensreinigers. Gebruik van lensreinigers kan schade aan de 
CD-speler veroorzaken . 

.A WAARSCHUWING 

.	 Verklaring voor de CD-speler 

Dit product is een klasse I laserproduct. 

• 	Een laserstraal die buiten het apparaat terechtkomt, kan schade aanrich
ten . 

• Open het apparaat niet en probeer het apparaat ook niet zelf te repareren . 
Laat reparaties uitvoeren door deskundig personeel. 

• Laserstralen: onschadelijk 

OPMERKING 

• CD's en adapters die niet kunnen worden gebruikt 

Gebruik de volgende CD's of 8 cm CD-adapters of dubbelzijdig beschreven 
CD's niet. 
Hierdoor kan de CD-speler beschadigd raken en/of kan het plaatsen/verwij
deren bemoeilijkt worden . 

CD's met een andere diameter dan 
12 cm 

;>-).. t:=. 

.>-).. c= 

ITN32AOO3 

@"N~AOO' 

Inferieure en vervormde CD's 

CD's met een transparant of 
lichtdoorlatend opnamegedeelte 

CD's waar tape, stickers of CD-R-Iabels 
op geplakt zijn of CD's waarvan het 
label heeft losgelaten t \ 

~@)® 
ITN32A005 
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opening Bestand kiezen 

i ~ *"'·" "1 1lil , 1= 111 ~ 

9" 1 ' 

OPMERKING 

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de speler 

Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan leiden tot bescha
diging van de CD's of van de speler zelf. 

Plaats geen andere voorwerpen dan CD's in de opening van de CD-spe
ler. 

Probeer de CD-speler niet met olie te smeren. 


Stel CD's niet bloot aan direct zonlicht. 


Probeer de CD-speler niet uit elkaar te nemen . 


Plaats per keer niet meer dan een CD 
in de opening. 

Plaats een CD met MP3- of WMA-bestanden of druk op I DI;;~UX 7 
terwijl er een CD geplaatst is. 

Aan/uit Volume 
Plaatsen van CD's 

(alleen type A) Map kiezen g o 
~ 

CO

Selecteren 


van een 


bestand, 


vooruit- of 


terugspoelen 


volgorde 

I Laden en uhwerpen van ClYsmetMP3- enVVMA=-bestanden J 
. Zie voor details het hoofdstuk "Gebruik van de CD-speler", 

(~Blz, 297) 


I Kiezen vaneen CD (allee-n bij CD-wisselaar) 

Zie voor details het hoofdstuk "Gebruik van de CD-speler". 
(~Blz. 299) 

305 

Kiezen van een CO 

(met CD-wisselaar) 

IT032P1 17 
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11 Selecteren van een map ~ 

Druk op I 5 I (v ) of m (!\) om de gewenste map te selecteren. 

Houd I 5 I (v ) ingedrukt totdat u een piepsignaal hoort om terug te gaan 
naar de eerste map. 

I 1 Selecteren van een bestand ~ 

TUNE· FILE 

Draai aan de knop IQ of druk op het gedeelte 1\ of v van 

om de gewenste map te selecteren. 

[[Versneld vooruit-Iterugspoelen van bestanden - - - I 

Houd het gedeelte 1\ of v van de toets ingedrukt. 

11 Afspelen in willekeurige volgorde 

Om bestanden in een bepaalde map in willekeurige volgorde 
af te spelen 

Druk op de toets m (RAND). 

Om alle bestanden op een CD in willekeurige volgorde af te 
spelen 

Houd de toets m (RAND) ingedrukt totdat u een piepsignaal 
hoort. 

( Herhalen van een bestand of map 

• Herhalen van een bestand 

Druk op de toets I 2-1 (RPT). 

• Herhalen van een map 
Houd de toets 1-2 I (RPT) ingedrukt totdat u een piepsignaal 

hoort. 

I Wijzigen van weergave op het display 

Druk op de toets \ TEXT I· 
Iedere keer dat er op de toets wordt gedrukt wijzigt de weergave op het 
display in de volgorde: nummer map/nummer bestand/verstreken tijd~ 
naam map~naam bestand~albumtitel (alleen MP3)~titel muziekstuk~ 

naam artiest. 

I Geluid dempen (type B) 

~Blz. 295 
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.	 Display 

Er kunnen maximaal 12 karakters tegelijk worden weergegeven. 

Als er 13 of meer karakters zijn, kunt u de overige karakters weergeven door 


\ TEXT Igedurende ten minste 1 seconde ingedrukt te houden. 


Er kunnen maximaal 24 karakters worden weergegeven. 


Als \ TE XT Igedurende ten minste 1 seconde ingedrukt wordt gehouden of 


gedurende ten minste 6 seconden niet meer ingedrukt is, keert het display 

terug naar de eerste 12 karakters. 


Of de informatie wordt weergegeven en de manier waarop deze wordt weer

gegeven is afhankelijk van de gegevens op de CD. 


Uitschakelen van willekeurige afspeelvolgorde en herhaling 

Druk nogmaals op de toets Q:J (RAND) of I 2 I(RPT). 

Foutmeldingen 

ERROR: Geeft een storing op de CD of in de speler aan. De CD is vuil, 
beschadigd of verkeerd geplaatst. 

NO MUSIC: Dit geeft aan dat er geen MP3-IWMA-bestand op de CD staat. 

• CD's die kunnen worden gebruikt 

CD's die zijn voorzien van onderstaand label, kunnen worden gebruikt. 
Afhankelijk van het opnameformaat of de eigenschappen van de CD, kras
sen, vuil of beschadigingen is afspelen wellicht niet mogelijk. 

~p:~~ ~n~~ 
Iim:m I ReWrltable I 

• Beschermingsfunctie CD-speler 

Om de interne componenten in de speler te beschermen, wordt het afspelen 
automatisch onderbroken als er een storing wordt gesignaleerd. 

.	 Als er gedurende langere tijd CD's in de CD-speler blijven zitten of als 
de CD gedeeltelijk in de speler blijft zitten en niet wordt uitgenomen 

De CD's kunnen beschadigd raken waardoor ze niet meer goed kunnen wor

den afgespeeld. 

• Lensreinigers 

Gebruik geen lensreinigers. Gebruik van lensreinigers kan schade aan de 

CD-speler veroorzaken. 

• MP3- en WMA-bestanden 

MP3 (MPEG Audio LAYER3) is een standaard audiocompressieformaat. 


Met deze MP3-techniek kunnen bestanden worden gecomprimeerd tot 


ongeveer 1/10 van hun oorspronkelijke grootte. 


WMA (Windows Media ™Audio) is een audiocompressieformaat van Micro


soft. 


Audiobestanden die met deze techniek worden gecomprimeerd, zijn kleiner 

dan bestanden die met behulp van de MP3-techniek worden gecompri

meerd . 


Er is een limiet aan de MP3- en WMA-bestandsstandaards en aan de 

media/formaten waarmee de opgenomen bestanden kunnen worden afge

speeld. 


. Compatibiliteit MP3-bestanden 


• Compatibele standaards 

MP3 (MPEG1 LAYER3, MPEG2 LSF LAYER3) 


• Compatibele samplingfrequenties 

MPEG1 LAYER3: 32, 44,1, 48 (kHz) 

MPEG2 LSF LAYER3: 16,22,05,24 (kHz) 


• Compatibele bitrates 
MPEG1 LAYER3: 64,80,96,112, 128, 160, 192,224,256,320 (kbps) 

• MPEG2 LSF LAYER3: 64, 80, 96,112,128,144,160 (kbps) 

* Compatibel met VBR 
• Compatibele weergavemogelijkheden: 	 stereo, meerkanaais stereo, 

tweekanaalsweergave en monoweergave 

:::J 

~ ro· 
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.	 Compatibiliteit WMA-bestanden 

• Compatibele standaards 

WMA Ver. 7, 8, 9 


• Compatibele samplingfrequenties 

32, 44,1, 48 (kHz) 


• Compatibele bitrates 
Ver. 7, 8: CBR 48,64,80,96,128, 160,192 (kbps) 
Ver. 9: CBR 48, 64, 80 , 96, 128, 160, 192, 256, 320 (kbps) 
* Alleen compatibel met 2-kanaalsweergave 

• Compatibele media 

De media die kunnen worden gebruikt voor de weergave van MP3- en 
WMA-bestanden zijn CD-R's en CD-RW's. 

Sommige CD-R's of CD-RW's kunnen niet worden afgespeeld, afhankelij k 
van de eigenschappen van de CD. Bij CD's die gekrast zijn of waar vinger
afdrukken op aanwezig zijn, kan het geluid overspringen of is afspelen in 
sommige gevallen helemaal niet mogelijk. 

Compatibele CD-formaten 

De volgende formaten kunnen worden gebruikt. 

• CD-formaten: CD-ROM Mode 1 en Mode 2, 
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 en Form 2 

• Bestandsformaten: IS09660 level 1, level 2, (Romeo, Joliet) 
MP3- en WMA-bestanden die in een ander formaat geschreven zijn , 
kunnen mogelijk niet op de juiste manier worden afgespeeld , en de 
bestandsnamen en mapnamen kunnen mogelijk niet correct worden 
weergegeven . 

Onderwerpen waarop de standaards en beperkingen betrekking hebben 
zijn als volgt. 

• Maximum mapstructuur: 8 niveaus 
• Maximum lengte van mapnamen/bestandsnamen: 32 karakters 
• Maximum aantal mappen: 192 (inclusief root) 
• Maximum aantal bestanden per CD: 255 

• Bestandsnamen 

De enige soort bestanden die kunnen worden herkend als M P3IWMA en 
die kunnen worden afgespeeld, zijn bestanden met de extensie .mp3 of 

.wma. 


• M u Iti-sessies 

Omdat het audiosysteem geschikt is voor het afspelen van multi-sessieop
namen, kunnen er CD's worden afgespeeld met MP3- en WMA-bestan

den. Alleen de eerste sessie kan echter worden afgespeeld . 


.	 103- en WMA-tags 

ID3-tags kunnen worden toegevoegd aan MP3-bestanden, waardoor het 
mogelijk wordt de naam van het muziekstuk, de naam van de artiest, enz. 

op te nemen. 


Het systeem is compatibel met 103 Ver. 1.0, 1.1 , en Ver. 2.2, 2.3 ID3-tags. 

(Het aantal karakters is gebaseerd op 103 Ver. 1.0 en 1.1.) 


WMA-tags kunnen worden toegevoegd aan WMA-bestanden, waardoor 

het mogelijk wordt de titel van het muziekstuk en de naam van de artiest 

op te nemen op dezelfde manier als met de ID3-tags. 


.	 Afspelen van MP3- en WMA-bestanden 

Als er een CD met MP3- of WMA-bestanden in de speler wordt geplaatst, 
worden eerst alle bestanden op de CD gecontroleerd. Als deze controle 
voltooid is, wordt het eerste MP3- of WMA-bestand afgespeeld. Om de 
bestandscontrole niet langer te laten duren dan nodig is, adviseren wij u 
geen andere bestanden dan MP3- of WMA-bestanden op de CD op te 

nemen en geen onnodige mappen te creëren. 


Als op CD's een combinatie staat van audio-opnames en MP3- of WMA

gegevens, kunnen alleen audio-opnames worden afgespeeld. 

• Extensies 

Als de bestandsextensies .mp3 en .wma worden gebruikt voor andere 
bestanden dan MP3- en WMA-bestanden , zullen deze bestanden niet juist 
herkend worden en worden afgespeeld als MP3- en WMA-bestanden. Dit 
kan leiden tot storende geluiden en schade aan de luidsprekers. 
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• Afspelen 

• 	Om een MP3-bestand met constante geluidskwaliteit af te spelen , advi
seren wij de opnames te maken met een vaste bitrate van 128 kbps en 
een samplingfrequentie van 44,1 kHz. 

• Sommige CD-R's of CD-RW's kunnen niet worden afgespeeld, afhan
kelijk van de eigenschappen van de CD. 

• Er is een groot aanbod aan gratis software voor het maken van MP3
en WMA-bestanden op de markt en afhankelijk van de kwaliteit van 
deze software kan een slechte geluidsweergave of storingen bij het 
begin van de weergave het resultaat zijn. In sommige gevallen kunnen 
de bestanden zelfs helemaal niet worden weergegeven. 

• Als 	er andere bestanden dan MP3- of WMA-bestanden op een CD 
staan, kan het langer duren voordat de bestanden op de CD herkend 
worden en in sommige gevallen kan de CD wellicht helemaal niet wor
den afgespeeld. 

• Microsoft, Windows 	en Windows Media zijn geregistreerde handels
merken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen. 

~ OPMERKING 

CD's en adapters die niet kunnen worden gebruikt 

~Blz. 303 

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de speler 

~Blz. 304 

I Gebruik van toonregeling en geluidsverdeling 

• 	 Wijzigen van geluidskwaliteitsinstellingen 
TUNE· FilE 

Door op 0 te drukken, selecteert u de te wijzigen instelling in 

de onderstaande volgorde. 

BAS~TRE~FAD~BAL~ASL 

o IJ 

TUNE·FILE 

JO 
PUSH 0 
AUD IO CUN mOL 

n/\. TYPE 11 
IT032P1 25 

o Weergeven van de actuele 
stand 

IJ Wijzigen van de volgende 
instellingen 

• 	 Geluidskwaliteit en 

balans 


Voor een optimaal geluid 
kunnen de geluidskwaliteit 
en balans worden gewijzigd. 

• 	 Volume en toonregeling 
(automatische geluidsre
geling) 

313 312 



• 	 Instellen van de geluidskwaliteit 
TUNE· FILE 

Door aan 0 te draaien, kunt u het niveau instellen. 

Geluids- Weergave Naar links Naar rechts 
Niveau

kwaliteit op display draaien draaien 

Lage tonen * -5 - 5 BAS 
Laag Hoog

-5 - 5 Hoge tonen * TRE 

Verhogen
Balans Verhogen

F7 - R7FAD volume
voor/achter volume voor 

achter 

Balans Verhogen
Verhogen

L7 - R7links/rechts BAL volume
volume links 

rechts 

*: 	 De geluidskwaliteit kan voor de functies radio of CD afzonderlijk 
worden ingesteld. 

D Regelen van de automatische geluidsregeling (ASL) 

Als ASL is geselecteerd, kan de mate van ASL in de volgorde 
TUNE·FILE 

LOW, MlD en HIGH worden gewijzigd door 0 naar rechts t 

draaien. 

TUNE· FILE 

Door 0 naar links te draaien, schakelt u de ASL uit. 

ASL past het volume en de toonregeling aan op basis van de rijsnelheid . 

Handelsmerk van SRS Labs, Inc. 

rSRsa~:ál ISRS~!ll 
De audiosystemen maken gebruik van SRS FOCUS® en SRS TruBass® 
Deze akoestische technologieën zijn licenties van SRS Labs, Inc. en werken 
voor alle functies, behalve voor de AM-weergave. 

De symbolen FOCUS, TruBass, SRS en Ce) ® zijn wettig gedeponeerde 

handelsmerken van SRS Labs, Inc. 

FOCUS- en TruBass-technologie zijn licenties van SRS Labs, Inc. 
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Sommige functies van het audiosysteem kunnen worden bediend 


met behulp van toetsen op het stuurwiel. 


DVolume 

f) Inschakelen, selecteren van 
de audiobron 

D Radio: Selecteren van 
radiozenders 

CD: Selecteren van 
muziekstukken, CD's 

IT032P108 en mappen 

I Inschakelen 
::l 

Druk op de toets 8 als het audiosysteem UIT is. 	 ~ 
ro ' 
e ....,

Het audiosysteem kan uit worden geschakeld door de toets gedurende 
minimaal 1 seconde ingedrukt te houden . 

I Selecteren van de audiobron 

Druk op de toets 8 als het audiosysteem AAN is. De audiobron wij

zigt in onderstaande volgorde, elke keer als de toets wordt ingedrukt. 

Als er geen CD in de speler aanwezig is, wordt die functie overgesla

gen. 


FM (1, 2, 3) ~ CD-speler ~ CD-wisselaar ~ AUX ~ MW ~ 
DAB (indien aanwezig) 

317 

Met deze aansluiting kan een extern audioapparaat op het systeem 

worden aangesloten en kan naar dit apparaat worden geluisterd via 

de luidsprekers van de auto. 

Aansluiten van het externe 
audioapparaat. 

IT032P109 

~C'Au~7 
û 

Druk op de toets I DISCAUX }. 

• 	Bedienen van externe audioapparaten die aangesloten zijn op het 
audiosysteem 

Het volume kan worden geregeld met behulp van de volumeregelaar van het 
audiosysteem van de auto. Alle overige functies moeten op het externe 
audioapparaat zelf worden geregeld . 

• 	Bij het gebruik van een extern audioapparaat aangesloten op de 
12V-accessoireaansluiting 

Tijdens het afspelen kan ruis hoorbaar zijn . Gebruik de voedingsbron van 
het externe audioapparaat. 

*: Indien aanwezig 
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DRegelen van het volume ~ 

Druk op het gedeelte + van de toets ~ om het volume te ver
hogen en op het gedeelte - om het volume te verlagen. 

Houd de toets ingedrukt om de geluidssterkte verder te verhogen of verla
gen. 

oSelecteren van een radiozender ~ 

Als de functie AF-ON is ingeschakeld, schakelt de radio automatisch 
over op de frequentie met het sterkste signaal van de gekozen zen
der. 

'~" . , Druk op de toets 8 om de radio in te schakelen. 

, _____ 1 - , Druk op 1\ of v op ~ om een radiozender te selecteren. 

Houd de toets ingedrukt totdat u een piepsignaal hoort om de geko
zen frequentieband af te zoeken naar de zenders die ontvangen 
kunnen worden. 

nEen muziekstuk selecteren 

1~1 1 IDruk op de toets 8 om de CD-wisselaar in te schakelen. 

,........,. , - , Druk op 1\ of v op ~ om het gewenste muziekstuk te 

selecteren. 

Selecteren van een CD of map in de CD-speler (selecteren van 
een map is alleen beschikbaar als een CD met MP3-/WMA
bestanden wordt gebruikt). 

, 

= 

.......... , . , Druk op 8 om de CD-speler te selecteren. 


-=...J.....:'-~, Houd 1\ of v op ~ ingedrukt totdat u een pieptoon 

hoort. 
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. Automatisch selecteren van een radiozender uitschakelen 

Druk op de dezelfde schakelaar. 

• Bediening van de stuurwieltoetsen 

Ter controle wordt de bedieningsstatus van de stuurwieltoetsen op het 

instrumentenpaneel weergegeven. (~Blz. 180) 


A WAARSCHUWING 

• Beperk de kans op ongevallen 

Neem bij het bedienen van de toetsen op het stuurwiel de nodige 

voorzichtigheid in acht. 
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~ 	Met navigatiesysteem 

Raadpleeg het instructieboekje voor het navigatiesysteem voor 
meer informatie indien uw auto is uitgerust met een navigatie
systeem. 

~ 	Zonder navigatiesysteem 

Dit systeem ondersteunt Bluetooth®, waarmee u telefoonge

sprekken tot stand kunt brengen of ontvangen zonder het 
gebruik van kabels om een mobiele telefoon en het systeem aan 
te sluiten en zonder de mobiele telefoon te bedienen . 

• 	 Beknopte handleiding handsfree-systeem 

1-' ~1 11Inste"en van een mobiele telefoon. (~Blz. 330) 

1~1 21 Toevoegen van een item aan het telefoonboek. (Er kunnen 
maximaal 20 namen worden opgeslagen) (~Blz. 343) 

1~1 31 Kiezen door invoeren van een naam. (~Blz. 332) 

*: Indien aanwezig 

• Overzicht handsfree-functies 

Onderwerp Bladzijde 

Gebruik van het handsfree-systeem 
• Het handsfree-systeem de eerste keer 

gebruiken 
Blz. 327 

Bellen 
_Bellen 

• Kiezen door invoeren van een naam 
• Snelkeuzenummers 
• Opnieuw bellen van een nummer 
• Terugbellen 

• Ontvangen van een telefoongesprek 
• Aannemen van de telefoon 
• Weigeren van een telefoongesprek 

• Doorschakelen van een telefoongesprek 
• Gebruik van de gespreksgeschiedenis 

• Kiezen door invoeren van een naam 
• Opslaan van gegevens in het telefoonboek 
• Wissen 

Blz. 332 

Instellen van een mobiele telefoon 
• Functies en bedieningsprocedures 

Blz. 335 

Beveiliging en systeeminstelling 
• Beveiligingsinstellingen en 

bedieningsprocedure 
• Systeeminstellingen en 

bedieningsprocedure 

Blz. 339 

Gebruik van het telefoonboek 
• Toevoegen van een nieuw telefoonnummer 
• Instellen van een snelkeuzenummer 
• Wijzigen van een opgeslagen naam 
• Wissen van een opgeslagen naam 
• Wissen van een snelkeuzenummer 
• Weergeven van de opgeslagen gegevens 

Blz. 343 
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• Situaties waarin het systeem niet werkt 

Als een mobiele telefoon wordt gebruikt die geen Bluetooth® onder
steunt. 

. Als de mobiele telefoon is uitgeschakeld. 

Als u buiten het bereik van het systeem komt. 

. Als de mobiele telefoon niet aangemeld is . 

. Als de batterij van de mobiele telefoon bijna leeg is. 

• Als het eigendom van de auto wordt overgedragen 

Zorg ervoor dat u het systeem initialiseert, om misbruik van persoonlijke 
gegevens te voorkomen. 

• Over Bluetooth® 

Bluetooth is een gedeponeerd handels
merk van Bluetooth SIG. Inc. 

oBluetooth' 
ITN33AOOS 

• Compatibele modellen 

Compatibel met HFP (Hands Free Profile) versie 1.0 en OPP 

(Object Push Profile) versie 1.1. 


Als uw mobiele telefoon HFP niet ondersteunt, kunt u geen Bluetooth®
telefoon registreren, maar moet u zelf gebruik maken van de OPP-service. 

-•••L' • 1 • .1'][;}[;J,(;}[;}(.I• 

• Verklaring voor het handsfree-systeem 

óJ 
FUJITSU TEN 

FUJITSU TEN LIMITED 
Engineering Management Department 
Research & Development Group 

2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 652-8510, Japan 
Tel.: +81.78-682-2031 Fax.: +81.78-671-7160 

DECLARATION of CONFORMITY 

We, FlJJITSU TEN UMITED of the above address, hereby dcclarc, at our sole responsibility, that 
the following product conforrns to the Essential Requirements ofthe Radio and 
Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/51EC in accordance witb the tests 
conducted to the appropriale requirements of tbe relevant standards, as listed herewith . 

Product: COMB PLAYER A 

ModeU Type Number: FfOOOla 

Directivc and Standards used: 

Radio: 
EN300328 V1.7.1(2006-10) 

EMC: 
EN301489-J VI.6.l (2005-09) 
EN301489-17 V1.2.l (2002-08) 

Safety : 
EN60065 (2002) 

Supplcmentary Information: 

CE Mark ( E0560 I 

I 

Mcmbcr states intend for use EUand EFTA 

Member states with restridivc usc None 

I 

Signamre: 

Position: 

Date of issue: 

Place of issue: 

?f-... ,P .i7 .äAllkl!i.dv __._ 
TakaoKAMAI 

Department Genera! Manager 

Engineering Management Department 
Research & Development Group 

14 July 2008 

Kobe, Japan 
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FUJITSU TEN LlMITED timto prohlasuje, ze tento FT0001a je ve shodé se základnimi pozadavky 
a dalsimi prislusnymi ustanovenimi smérnice 1999/5/ES. 

Undertegnede FUJITSU TEN LlMITED erkléErer herved: at f01gende udstyr FT0001 a overholder 
de véEsentlige krav og 0vrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Hiermit erklärt FUJITSU TEN LIMITEO, dass sich das Gerät FT0001a in Übereinstimmung mit 
den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
1999/5/EG befindet. 

Käesolevaga kinnitab FUJITSU TEN LlMITED seadme FT0001a vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 
pöhinöuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

Hereby, FUJITSU TEN LIMITEO, declares that this FT0001a is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

Por medio de la presente FUJITSU TEN LlMITED declara que el FT0001a cumple con los 
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables 0 exigibles de la Directiva 
1999/5/CE. 

ME THN nAPOYLA FUJITSU TEN LlMITED lI.HJ\ONEI OTI FT0001a LYMMOP<DONETAI npOL 
TIL OYLIOll.EIL AnAITHLEIL KAl TIL J\OlnEL LXETIKEL lI.IATA:::EIL THL Oll.HilAL 1999/5/EK. 

Par la présente FUJITSU TEN LlMITED déclare que I'appareil FT0001 a est conforme aux 
exigences essentielies et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Con la presente FUJITSU TEN LlMITED dichiara che questo FT0001 a è conforme ai requisiti 
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalia direttiva 1999/5/CE. 

Ar so FUJITSU TEN LlMITED deklarê, ka FT0001 a atbilst Direktîvas 1999/5/EK botiskajam 
prasïbam un citiem ar to saistïtajiem noteikumiem. 

Siuo FUJITSU TEN LlMITED deklaruoja, kad sis FT0001a atitinka esminius reikalavimus ir kitas 
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 

Hierbij verklaart FUJITSU TEN LlMITED dat het toestel FT0001a in overeenstemming is met de 
essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. 

Hawnhekk, FUJITSU TEN LIMITEO, jiddikjara li dan FT0001 a jikkonforma mal-fltigijiet essenzjali 
u ma provvedimenti oflrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC. 

Alulirott, FUJITSU TEN LlMITED nyilatkozom, hogy a FT0001a megfelel a vonatkozó alapvetö 
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elöirásainak. 

Niniejszym FUJITSU TEN LlMITED oswiadcza, ze FT0001a jest zgodny z zasadniczymi 
wymogami oraz pozostalymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. 

FUJITSU TEN LlMITED declara que este FT0001a está conforme com os requisitos essenciais 
e outras disposiçöes da Directiva 1999/5/CE. 

FUJITSU TEN LlMITED izjavlja, da je ta FT0001a v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi 
relevantnimi dolocili direktive 1999/5/ES. 

FUJITSU TEN LlMITED tymto vyhlasuje, ze FT0001a spina základné poziadavky a vsetky 
prislusné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

FUJITSU TEN LlMITED vakuuttaa täten että FT0001 a tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY 
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Härmed intygar FUJITSU TEN LlMITED att denna FT0001a star I överensstämmelse med de 
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgar av direktiv 

1999/5/EG. 

Hér meö Iysir FUJITSU TEN LlMITED yfir pvi aö FT0001a er i samréEmi viö grunnkröfur og aörar 
kröfur, sem geröar eru i tilskipun 1999/5/EC. 

FUJITSU TEN LlMITED erkléErer herved at utsyret FT0001a er i samsvar med de grunnleggende 
krav og 0vrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

324 325 



__ I.lI ·.1I1'1••[.].][~[:lI{~[;),er.· 

A WAARSCHUWING Audio-eenheid 

D Geeft de status van de Tijdens het rijden 
Bluetooth®-verbinding weer 

Gebruik uw mobiele telefoon niet en meld de Bluetooth®-telefoon niet aan . 
Als op het display BT niet 
wordt weergegeven, kan het 
handsfree-systeem niet OPMERKING 
worden gebruikt. 

Voorkomen van beschadiging van de mobiele telefoon fJ Geeft het ontvangstniveau 
Laat de mobiele telefoon niet in de auto achter. De temperatuur in de auto weer 
kan hoog oplopen, waardoor uw telefoon beschadigd kan raken . 

EI Geeft items weer, zoals 
bericht, naam en telefoon

nummer 

Kleine letters en speciale 
karakters, zoals letters met 
een trema, kunnen niet wor
den weergegeven. 

D Selecteert items zoals 
menu of muziekstuk 

Draaien: Selecteert een 
item 
Drukken: Voert het geselec
teerde item in 

B Selecteert snelkeuzenum

mers 

IJ Ingedrukt houden: Geeft 
informatie weer die te lang 
is om in één keer op het dis
play te worden weergege

ven. 
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• Stuurwiel 

IT033Pl 04 

o Volume 

Het volume van de gesproken 
aanwijzingen kan niet met 
deze toets worden geregeld. 

fJ Drukken: 

Spraakcommandosysteem 
aan 

Ingedrukt houden: 
Spraakcommandosysteem 
uit 

EI Handsfree-telefoonsys
teem uit/gesprek wordt 
beëindigd/inkomend 
gesprek wordt geweigerd 

D Handsfree-telefoonsys
teem aan/gesprek wordt tot 
stand gebracht 

• Microfoon 

~ Type A 

ITN33 Pl03a 

~ Type B 

ITN33 Pl ll 
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nHet handsfree-systeem de eerste keer gebruiken ~ 

Voordat het handsfree-systeem kan worden gebruikt, moet er eerst 
een mobiele telefoon in het systeem worden aangemeld. U komt 
automatisch in de functie voor aanmelden van de telefoon als het 
systeem wordt gestart terwijl er geen mobiele telefoon is aangemeld. 
Volg de onderstaande procedure om een mobiele telefoon aan te 
melden: 

T UNE ·FILE 

........-. ' , Druk op @ , selecteer "Pair phone" door op 0 te 


drukken. 

I~I ~ I Meld op een van de volgende manieren een telefoonnaam 
aan. 

T UNE· FILE 

a, Selecteer "Record Name" via 0 en zeg de naam die 

moet worden opgeslagen. 

b. 	 Druk op \ ~\ en zeg de naam die moet worden opgesla

gen . 
T UN E· FILE 

~Selecteer "Confirm" via 0 , 
1~1 41 Er wordt een pincode weergegeven , voer deze pincode in de 

mobiele telefoon in. 

Zie de gebruiksaanwijzing voor de mobiele telefoon voor meer infor
matie over de bediening van de telefoon. 
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. Automatische afstelling van het volume 

Als de rijsnelheid 80 km/h of meer bedraagt, wordt het volume automatisch 
verhoogd. Het volume keert terug naar het niveau van de vorige volume
instelling als de rijsnelheid naar 70 km/h of minder daalt. 

. Tijdens het rijden kunnen de volgende handelingen niet worden uitge

voerd 
TUN E· FILE 

• Bedienen van het systeem met 0 
• Een mobiele telefoon in het systeem aanmelden 

. Wijzigen van de pincode 

~Blz. 338 
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• 	 Bellen 
• 	 Kiezen door invoeren van een naam 


"Dial by name" 


• 	 Snelkeuzenummers 

• 	 Een nummer bellen uit het overzicht uitgaande gesprekken 
"Rediai" 

• 	 Een nummer bellen uit het overzicht inkomende gesprekken 
"Call Back" 

Ontvangen van een telefoongesprek 

• 	 Aannemen van de telefoon 

• 	 Weigeren van een telefoongesprek 

• 	 Doorschakelen van een telefoongesprek 

• 	 Gebruik van de gespreksgeschiedenis 

• 	 Kiezen 

• 	 Opslaan van gegevens in het telefoonboek 

• 	 Wissen 

11 Kiezen door invoeren van een naam 

"==-..L------', Druk op \ ~\ en zeg een opgeslagen naam. 

De gewenste naam of het gewenste nummer wordt weergegeven. 

,=, - , Druk op de toets @ . 

-_lI"I·-:_ I.I''--.lIo·~_T-- ".T.lrl••r.l'lr::lr::lU~r;l{.I' 

[Snelkeuzenummers 

m.1J Druk op de toets @ . 
~ Druk op de snelkeuzetoets waaronder het gewenste nummer 

is opgeslagen. 

~ Druk op de toets @ . 

I Een telefoongesprek ontvangen 

• 	 Aannemen van de telefoon 

Druk op de toets @ . 
• Weigeren van een telefoongesprek 

Druk op de toets @ . 

Doorschakelen van een telefoongesprek 

Een telefoongesprek kan tijdens het kiezen, tijdens het ontvangen 
van een telefoongesprek of tijdens een telefoongesprek worden 
doorgeschakeld van de mobiele telefoon naar het systeem en 

andersom. Gebruik een van de volgende methoden: 

a. Bedien de mobiele telefoon. 

Zie de gebruiksaanwijzing voor de mobiele telefoon voor meer infor

matie over de bediening van de telefoon. 

b. Druk op @ *. 

* 	 Deze handeling kan alleen worden uitgevoerd bij het doorscha
kelen van een telefoongesprek van de mobiele telefoon naar 

het systeem tijdens een telefoongesprek. 
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[J Gebruik van de gespreksgeschiedenis 	 ~ 

Volg de onderstaande procedure om een nummer uit het gespreks
geheugen te gebruiken: 

TUNE ·FILE 

,- , . , Druk op @, selecteer "Rediai" of "Call Back" door op 0 
te drukken. ~ 

TUNE · FILE 

, ~ ,- , Selecteer het gewenste nummer via O. 
De volgende handelingen kunnen worden uitgevoerd: 

TUNE·FILE 

Kiezen: Druk op @ of selecteer "Diai" via O. 
Het nummer in het telefoonboek opslaan: Selecteer "Store" 

TUNE· FILE 

via O · 

TUNE· FILE 

Wissen: Selecteer "Delete" via O. 
• Gespreksgeschiedenis 

Zowel in het geheugen voor uitgaande gesprekken als in het geheugen voor 
inkomende gesprekken kunnen 5 nummers worden opgeslagen. 

'Tijdens het telefoongesprek 

Praat niet terwijl uw gesprekspartner praat. 

.	 Stel het volume van de stem van uw gesprekspartner laag in. Als het 
volume te hoog staat, wordt de stemecho sterker. 

3..3~ 

Ee 

Als een mobiele telefoon in het handsfree-systeem is aangemeld, 

kan het systeem worden gebruikt. Voor aangemelde mobiele tele

foons kunnen de volgende functies worden gebruikt: 

Functies en bedieningsprocedures 
TUNE· FILE 

Volg de onderstaande stappen en gebruik 0 om het menu 

voor elke functie te openen. 

• 	 Aanmelden van een mobiele telefoon 
1. "Setup" ~ 2. "Phone Setup" ~ 3. "Pair Phone" 

• Selecteren van een te gebruiken mobiele telefoon 
1. "Setup" ~ 2. "Phone Setup" ~ 3. "Select Phone" 

• Wijzigen van de naam van een aangemelde telefoon 
1. "Setup" ~ 2. "Phone Setup" ~ 3. "Change Name" 

• 	 Weergeven van een overzicht van de aangemelde mobiele 

telefoons 
1. "Setup" ~ 2. "Phone Setup" ~ 3. "List Phones" 

• 	 Wissen van een mobiele telefoon 
1. "Setup" ~ 2. "Phone Setup" ~ 3. "Delete" 

• Wijzigen van de pincode 
1. "Setup" ~ 2. "Phone Setup" ~ 3. "Set Passkey" 
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Il Aanmelden van een mobiele telefoon l 
TU NE-FILE 

Selecteer "Pair Phone" via (.) en voer de procedure voor 

aanmelden van een mobiele telefoon uit. (~Blz. 330) 

Selecteren van een te gebruiken mobiele telefoon 

TUNE-FILE 

I~ Selecteer "Select Phone" via (.) . 

TUNE -FILE 

DI]] Selecteer een te gebruiken mobiele telefoon via O. 
I J Wijzigen van een opgeslagen naam 

TUNE-FILE 

~1 

.-_ . . , Selecteer "Change Name" via (.) . 

2 I Selecteer de telefoon waarvan de naam moet worden 
TUNE-FILE 

gewijzigd via (.) . 

TUNE -FILE 

1!!mlï:'131 Selecteer "Record Name" via (.) en zeg een 


nieuwe naam. 


TUNE -FILE 

mol 4 ISelecteer "Confirm" via O. 
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Weergeven van een overzicht van de aangemelde mobiele 

telefoons 


TUNE-FILE 

Selecteer "List Phones" via O. de namen van de aangemelde 

mobiele telefoons worden opgenoemd. 

Als alle telefoons zijn genoemd, gaat het systeem terug naar "Phone 


Setup". 


Druk op \ ~\ terwijl de naam van een mobiele telefoon wordt 


genoemd om deze telefoon te selecteren. Vervolgens zijn de vol

gende functies beschikbaar: 


• Een mobiele telefoon selecteren : "Select Phone" 

• Een opgeslagen naam wijzigen: "Change Name" 
:J 

~• Een mobiele telefoon wissen: "Delete" ro· 
e -.

I Wissen van een mobiele telefoon 

TUNE- FILE 

~ 1 I Selecteer "Delete" via (.) . 

TUNE-FILE 

~,-. Selecteer de te wissen mobiele telefoon via O. 

337 



--..... ·-"··-~l.I.r,..,ul-T-- .It](JII[.l.l[~[~,(~r;},.I. 

I1 Wijzigen van de pincode 

TUNE· FILE 

~ Selecteer "Set Passkey" via O. 
TUNE·FILE 

~2lVoer een 4- tot 8-cijferige pincode in via O. 
De pincode moet cijfer voor cijfer worden ingevoerd. 


1~1 31 Als het volledige getal dat als pincode moet worden 

TUNE· FILE 

opgeslagen, is ingevoerd, drukt u opnieuw op o. 
Het aantal mobiele telefoons dat kan worden aangemeld 

Er kunnen maximaal 6 mobiele telefoons in het systeem worden aangemeld. 

~ Volg de onderstaande stappen om het menu voor elke instelling te 

openen: 

• 	 Beveiligingsinstellingen en bedieningsprocedure 

• 	 Instellen of wijzigen van de pincode 

(Personal Identification Number) 

1. "Setup" ~ 2. "Security" ~ 3. "Set PIN" 

• 	 Het telefoonboek vergrendelen 
1. "Setup" ~ 2. "Security" ~ 
3. "Phonebook Loek" (Phbk Loek) 

• 	 Het telefoonboek ontgrendelen 
1. "Setup" ~ 2. "Security" ~ 
3. "Phonebook Unlock" (Phbk Unlock) 

Systeeminstellingen en bedieningsprocedure 

• 	 Instellen van het volume van de gesproken aanwijzingen 
1. "Setup" ~ 2. "System Setup" ~ 3. "Guidance Vol" 

• 	 Initialisatie 
1. "Setup" ~ 2. "System Setup" ~ 3. "Initialize" 

TUNE· FILE o kan alleen worden gebruikt voor de systeeminstelling. 
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11Instellen of wijzigen van de pincode 	 l 
• Instellen van een pincode 

TUNE·FI LE 

0lP11 ISelecteer "Set PIN" via O. 
T UNE· FILE 

~ 21Voer een pincode in via O. 

Voer de pincode cijfer voor cijfer in . 


• Wijzigen van de pincode 
TUNE·FILE 

".•.•.r , ' ,Selecteer "Set PI N" via O. 
TUNE· FILE 

..".",.-,~ ,Voer de opgeslagen pincode in via O. 
TUNE· FILE 

~ 31	Voer een nieuwe pincode in via (') . 


Voer de pincode cijfer voor cijfer in. 


[Vef9rendelen of ontgrendelen van het telefoonboek 

_ 11ISelecteer "Phonebook Lock (Phbk Lock)" of 
TUNE·FILE 

"Phonebook Unlock (Phbk Unlock)" via O. 
c er.'rl L- I Voer de pincode met behulp van de volgende methode in en 

TUNE ·FILE 

selecteer "Confirm" via 0 : 
TUNE· FILE 

Voer een nieuwe pincode in via O. 
I}flStelien volume gesproken aanwijzingen 

TUNE·FILE 

GM"F' • , Selecteer "Guidance Vol" via O. 
-====....LI <---,I Wijzig het volume van de gesproken aanwijzingen. 

TUNE· FILE 

Verlagen van het volume: Draai 0 linksom. 

TUN E·FILE 

Verhogen van het volume: Draai 0 rechtsom. 
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I 1 Initialisatie 	 ~ 
TUNE· FILE 

1.11'111 Selecteer "Initialize" en vervolgens "Confirm" via O. 
TUNE· FILE 

~ 21 Selecteer opnieuw "Confirm" via O. 
• 	Initialisatie 

De volgende gegevens in het systeem kunnen worden geïnitialiseerd: 

• Telefoonboek 
• Geschiedenis uitgaande en inkomende gesprekken 
• Snelkeuzenummer 
• Gegevens van aangemelde mobiele telefoons 
• Beveiligingscode 

. Als de initialisatie is uitgevoerd, kunnen de gegevens niet meer worden 
hersteld . 

Als het telefoonboek vergrendeld is 

De volgende functies kunnen niet worden gebruikt: 

Snelkeuzenummers 

Een nummer bellen uit de gespreksgeschiedenis 


Gebruik van het telefoonboek 


Volg de onderstaande stappen om het menu voor elke instelling te 


openen: 


• 	 Toevoegen van een nieuw telefoonnummer 
1. "Phonebook" ~ 2. "Add Entry" 

• 	 Instellen van een snelkeuzetoets 
1. "Phonebook" ~ 2. "Set Speed Dial (Set Spd Diai)" 

• 	 Wijzigen van een opgeslagen naam 
1. "Phonebook" ~ 2. "Change Name" 

• 	 Wissen van opgeslagen gegevens 
1. "Phonebook" ~ 2. "Delete Entry" 

• 	 Wissen van een snelkeuzetoets 
1. "Phonebook" ~ 2. "Delete Speed Dial (Delete Spd Diai)" 

• 	 Weergeven van opgeslagen gegevens 
1. "Phonebook" ~ 2. "List Names" 

I lEen nieuw telefoonnummer toevoegen 

Gebruik een van de volgende methoden om een nieuw telefoonnum

mer toe te voegen: 

• 	 Gegevens uit de mobiele telefoon overnemen 

TUNE· FILE 

• 	 Een telefoonnummer invoeren via 0 
• 	 Een telefoonnummer selecteren uit het geheugen van inkomende 

gesprekken 
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• Toevoegen 
TUNE· FILE 

~Selecteer "Add Entry" via O. 
1~121 Gebruik een van de volgende methoden om een 

telefoonnummer in te voeren : 

~ Gegevens uit de mobiele telefoon overnemen 

Stap 2-1 Selecteer "By Phone" en vervolgens "Confirm" 
TUN E· FILE 

via O · 

Stap 2-2 	 Als "Transfer" op het display wordt weergegeven, 
kunt u de gegevens uit de mobiele telefoon over
nemen. 

Zie de gebruiksaanwijzing van de mobiele telefoon voor 
meer informatie over het overnemen van gegevens. 

Stap 2-3 Selecteer de gegevens die moeten worden 
TUNE· FILE 

opgeslagen via O. 
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TUNE· FILE 

~ Een telefoonnummer invoeren via 0 
TUNE· FI LE 

Stap 2-1 	 Selecteer "Manuallnput" via O· 
TUNE· FILE 

Stap 2-2 Voer een telefoonnummer in via 0 en druk 

TUNE· FILE 

opnieuw op O· 
Voer het telefoonnummer cijfer voor cijfer in. 

~ Een telefoonnummer selecteren uit het geheugen van uitgaande of 

inkomende gesprekken 
TUNE· FILE 

Stap 2-1 	 Selecteer "Call History" via O ' 

TUNE·FILE 

Stap 2-2 Selecteer "Outgoing" of "Incoming" via O ' 

Stap 2-3 	 Selecteer de gegevens die moeten worden 
TUNE· FILE 

opgeslagen via O ' 
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T UNE· FI LE 

1!IJ1A1lI 31 Selecteer "Record Name" via 0 en selecteer "Confirm" 

T UNE · FILE 

via O , 

TUNE· FILE 

1EJ 41 Selecteer opnieuw "Confirm" via 0 , 
Als in 1ï:17le131 "Set Speed Diai" (Set Spd Dial) wordt geselecteerd in 
plaats van "Confirm", wordt het nieuw toegevoegde telefoonnummer 
als snelkeuzenummer opgeslagen. 

UInstellen van een snelkeuzenummer 

TUNE· FILE 

,Selecteer "Set Speed Diai" (Set Spd Dial) via 0 ' =~' 

1~1 21 Selecteer de gegevens die als snelkeuzenummer moeten 
TUNE· FILE 

worden opgeslagen via 0 ' 
1~1 31 Selecteer de gewenste snelkeuzetoets en sla de gegevens op 

als snelkeuzenummer met behulp van een van de volgende 
methoden: 

a. Druk op de gewenste snelkeuzetoets en selecteer 
TUNE· FILE 

"Confirm" via 0 , 
b. Houd de gewenste snelkeuzetoets ingedrukt. 
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[Wijzigen van een opgeslagen naam 

TUNE· FILE 

,- " ,Selecteer "Change Name" via 0 ' 
TUNE· FILE 

....... ' - , Selecteer de te wijzigen naam via 0 , 

TUNE· FILE 

1!m1FI! 3 I Selecteer "Record Name" via 0 , 
T UNE· FILE 

!!IfAlil!4lZeg een nieuwe naam en selecteer "Confirm" via 0 ' 
I Wissen van opgeslagen gegevens 

TUNE· FILE 

-~. , -,-,',Selecteer "Delete Entry" via 0 , 
TUNE· FILE 

........I!!!!!!!Y....:
' -::...J' Selecteer de te wissen gegevens via 0 ' 
I Wissen van een snelkeuzenummer-

TUNE· FILE 

~'-'-'----,', Selecteer "Delete Speed Dial (Delete Spd Diai)" via 0, 
_ -=--'----', 	Druk op de snelkeuzetoets waaronder het te wissen 


snelkeuzenummer is opgeslagen en selecteer "Confirm" 

TUNE· FILE 

via O , 
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IJ Weergeven van opgeslagen gegevens ~ 

TUNE· FILE 

Selecteer "List Names" via 0 , de opgeslagen gegevens worden 


opgenoemd. 


Als alle gegevens zijn weergegeven, gaat het systeem terug naar 

"Phonebook". 


Druk op \ ~\\ terwijl de gegevens worden genoemd om deze gege


vens te selecteren. Vervolgens zijn de volgende functies beschik

baar: 


• Kiezen: "Diai" 

• Een opgeslagen naam wijzigen: "Change Name" 

• Gegevens wissen: "Delete Entry" 

• Een snelkeuzenummer instellen: "Set Speed Diai" (Set Spd Dial) 

• Beperking van het aantal cijfers 

Een telefoonnummer met meer dan 24 cijfers kan niet worden opgeslagen. 

Uw Toyota is uitgerust met instapverlichting om u behulpzaam te zijn 

bij het instappen. Het systeem schakelt de lampjes, weergegeven in 

onderstaande afbeelding, automatisch in en uit, afhankelijk van de 

aanwezigheid van de elektronische sleutel, het vergrendeld/ontgren

deld zijn van de portieren, het openen/sluiten van de portieren en de 

stand van de startknop. 

o Interieurverlichting (~Blz. 352) 


fJ Leeslampjes/interieurverlichting (~Blz. 351) 


El Verlichting selectie hendel 


IJ Verlichting startknop 


D Voetenruimteverlichting (indien aanwezig) 


mlnstapverlichting voorportier 
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In Hoofdschakelaar lees-/interieurverlichting ~ 

~ Type A 

DUIT 

De lees-/interieurverlichting kan 
afzonderlijk worden in- of uitge
schakeld. 

EJ Stand DOOR 

Het systeem schakelt de lees
lampjes/interieurverlichting auto
matisch in en uit, afhankelijk van 
de aanwezigheid van de elektro

ITN34P 112a 

~ Type B 
nische sleutel , het vergrendeld/ 
ontgrendeld zijn van de portieren , 
het openen/sluiten van de portie
ren en de stand van de startknop. 

D AAN 

De lees-/interieurverlichting kan 
niet afzonderlijk worden uitge
schakeld. 

ITN 34P11 3 

[ Leeslampjes/interieurverlichting 

~ Type A 

:;;--- - ITN34P114a 

~ Type B 

j~~~t 

ITN34 P115 

........"..

Aan/uit 

De instapverlichting wordt ook 
geactiveerd als de verlichting 
uitgeschakeld is, indien de hoofd
schakelaar lees-/interieurverlich
ting in de stand DOOR staat. 

Aan/uit 

De instapverlichting wordt ook 
geactiveerd als de verlichting 
uitgeschakeld is, indien de hoofd
schakelaar lees-/interieurverlich
ting in de stand DOOR staat. 
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D Fleshouder 


f) Dakconsole (indien aanwezig) 


DDashboardkas~es 

D Extra opbergvak 

ti Bekerhouders 

mOpbergmogelijkheid in de middenconsole 

nInterieurverlichting 	 J 

]8 
D Stand DOOR 

f) Aan 

De lees-/interieurverlichting wor
den in-/uitgeschakeld door de 
instapverlichting.::::::::=------~ 

Als de hoofdschakelaar van de 
leeslampjes/interieurverlichting in 
de stand UIT staat, gaat de ver
lichting niet branden, zelfs niet als 
er een portier wordt geopend ter
wijl de schakelaar interieurverlich
ting in de stand DOOR staat. 

.	 Voorkomen van ontlading van de 12V-accu 

Als de interieurverlichting en de leeslampjes aan blijven als het portier niet 
geheel gesloten is of de schakelaar van de interieurverlichting in de stand 
DOOR staat, schakelt de verlichting na 20 minuten automatisch uit. 

• Persoonlijke 	 voorkeursinstellingen die bij een Toyota-dealer of 
erkende reparateur geconfigureerd kunnen worden 

De instellingen (bijv. de tijd die verstrijkt voordat de verlichting uit gaat) kun

nen worden gewijzigd. 

(Functies met persoonlijke voorkeursinstellingen~Blz. 545) 


ITN35P132a 
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1,1 Dashboardkastjes ] 

~ Bovenste dashboardkastje 

Druk op de toets. 

~ Onderste dashboardkastje 

==:Y 

~ 

-

Druk op de toets. 

. Verlichting dashboardkastje (alleen in het onderste dashboardkastje) 

De verlichting van het dashboardkastje gaat branden als de achterlichten 
branden. 

A WAARSCHUWING 

• Tijdens het rijden 

Houd het dashboardkastje gesloten. 

Anders kunt u in geval van een aanrijding of plotseling sterk afremmen letsel 

oplopen. 


-

-.•.
.rer;Ji'lIIT.llJ..--f.'·!U]tI;J@lnr'w:un~iI:JIi 

[opbergmogelijkheid in de middenconsole 

IT035P1 05 

D Trek de hendel omhoog om 

het slot te ontgrendelen. 

fJ Schuif het deksel van het 
opbergvak volledig naar ach
teren. 

El Til het deksel van het opberg
vak omhoog om te openen. 

• Plankje in de opbergmogelijkheid in de middenconsole 

, "'" ,,' , I Het plankje kan omhoog en naar achte
ren worden bewogen , 

A WAARSCHUWING 

• Tijdens het rijden 

Houd het dashboardkastje gesloten. 

Anders kunt u in geval van een aanrijding of plotseling sterk afremmen letsel 

oplopen. 


355 354 



-'t'(ël;fimfI3\D [!J9~'I?J@J~ 

I 1 Dakconsole (auto's zonder schuif-/kanteldak) ] 

Druk op het deksel. 

De dakconsole is handig voor het 
tijdelijk opbergen van kleine voor
werpen . 

Zaken die niet in de dakconsole moeten worden achtergelaten 

Laat geen brillen of aanstekers achter in de console. 

Als de temperatuur in de auto te hoog oploopt, kunnen aanstekers explode

ren en brillen vervormen of barsten . 


mTijdens het rijden 

Laat de dakconsole niet openstaan. 

Er kunnen voorwerpen uit vallen, waardoor inzittenden letsel kunnen 

oplopen . 


• Maximaal gewicht 

Gebruik de dakconsole niet voor voorwerpen zwaarder dan ongeveer 200 g. 
De dakconsole kan open gaan, waardoor inzittenden letsel kunnen oplopen. 

A WAARSCHUWING 

:WtfèDiTiI!Itr;: 

[ Bekerhouders 

~ Type A voor 

Til het deksel op. 

-'t'

~ Type B voor 

Schuif het deksel van het achter
ste deel van de middenconsole 

open. 
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~ Achter 

Trek de armsteun naar beneden . 

• Verwijderen van de bekerhouder (alleen type B voor) 

Trek de bekerhouder omhoog. 

A WAARSCHUWING 

Voorwerpen die niet in de bekerhouder mogen worden geplaatst 


Zet niets anders in de bekerhouders dan bekers of blikjes. 

Andere voorwerpen kunnen bij een aanrijding of sterk afremmen naar buiten 

worden geslingerd en letsel veroorzaken. Dek indien mogelijk warme dran

ken af om verbranding te voorkomen. 


Indien niet in gebruik 


Houd de bekerhouders gesloten. 

Anders kunt u in geval van een aanrijding of plotseling sterk afremmen letsel 

oplopen . 


(Yleshouders 

A WAARSCHUWING 

.	 Voorwerpen die niet in de fleshouder mogen worden geplaatst 

Zet alleen kunststof flessen in de fleshouders. 
Andere voorwerpen kunnen bij een aanrijding of sterk afremmen naar buiten 

worden geslingerd en letsel veroorzaken . 

Lt OPMERKING 

Zaken die niet in de fleshouders kunnen worden geplaatst 

Plaats de dop voordat u een fles in de houder zet. Plaats geen flessen zon
der dop of glazen of papieren bekers met vloeistof. De inhoud kan gemorst 

worden en het glas kan breken . 
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nExtra opbergvak ] 

IT036P101 

o Tegen voorruit: 
Kantel de zonneklep 

omlaag. 

fJ Tegen zijruit: 
Kantel de zonneklep 
omlaag, neem hem uit de 
haak en draai hem tegen de 

zijruit. 

IT035P115 

360 
361 



~ IT036P103 

Verschuif het afdekkapje. 

De verlichting gaat branden als 
het afdekkapje opzij gescho
ven wordt. 

Het bereik van de temperatuurmeter ligt tussen -30°C en 50°C. 

OUTSIDE

='C Oe'- -' 

-+-==---.----

. Voorwaarden voor werking 

het contact AAN staat. 

• Als --- wordt weergegeven 

Er is mogelijk een storing in het systeem aanwezig . Laat de auto nakijken 

door een Toyota-dealer of erkende reparateur. 


. Display 

In de volgende situaties wordt de juiste buitentemperatuur mogelijk niet 

weergegeven of duurt het langer voordat de weergave verandert . 


• Wanneer de auto stilstaat of met lage snelheid rijdt (lager dan 20 km/h) 

.	 Wanneer de buitentemperatuur plotseling is veranderd (bij het inrijden/ 

uitrijden van een garage, tunnel, enz.) 
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Op de 12V-accessoireaansluitingen kunnen 12V-accessoires worden 
aangesloten die minder dan 10 A verbruiken. 

~ Instrumentenpaneel 

~ Achterste deel midden console 

IT036P107 

el. ~\".I.]t.r;:r.JJ.w:m 

. Oe 12V-accessoireaansluitingen kunnen worden gebruikt als 

het contact in de stand ACC of AAN staat. 

.&. OPMERKING 

• Om schade aan de 12V-accessoireaansluitingen te voorkomen 

Sluit de 12V-accessoireaansluiting af met het kapje als de aansluiting niet in 
gebruik is. 

Vreemde voorwerpen of vloeistoffen die in de 12V-accessoireaansluitingen 

terechtkomen , kunnen kortsluiting veroorzaken. 


Om te voorkomen dat de zekering doorbrandt 

Sluit geen accessoires aan die meer dan 12 V/10 A aan stroom verbruiken . 

• Voorkomen van ontlading van de 12V-accu 

Gebruik de 12V-accessoireaansluitingen niet langer dan noodzakelijk is als 
het hybridesysteem niet in werking is. 
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D Verwarmt de linker 
voorstoei 

fJ Verwarmt de rechter 
voorstoei 

Het controlelampje gaat 
branden. 

• 	De stoelverwarming kan worden gebruikt als 

het contact AAN staat. 

• Indien niet in gebruik 

Schakel de stoelverwarming uit. Het controlelampje gaat uit. 

*: Indien aanwezig 

el. "'"',(;).(.I:;I"ltI.r....(;;J."'ID31l 

A WAARSCHUWING 


.	 Verbranding 

.	 Wees voorzichtig als onderstaande personen op een stoel met stoelver
warming plaatsnemen om te voorkomen dat ze zich branden: 

• Baby's, kleine kinderen, oudere personen, zieken en gehandicapten 
Personen met een gevoelige huid 

• Personen die oververmoeid zijn 
• Personen die alcohol hebben gedronken of personen die rustgevende 

medicijnen (slaapmiddel, middel tegen verkoudheid, enz.) gebruiken 

• Bedek de stoel niet als de stoelverwarming in gebruik is. 
Als de stoelverwarming in gebruik is en de stoel bedekt is met een deken 
of kussen, kan de temperatuur van de stoel te hoog oplopen, waardoor 
oververhitting kan ontstaan. 

6 0PMERKING 

. 

Om beschadiging van de stoelverwarming te voorkomen 

Plaats geen ongelijkmatig verdeeld gewicht op de stoel en leg geen scherpe 
voorwerpen (naalden, punaises, enz.) op de stoel. 

Voorkomen van ontlading van de 12V-accu 

Zet de schakelaars in de stand UIT als het hybridesysteem niet in werking is . 
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Trek de armsteun naar bene
den om deze te kunnen 
gebruiken. 

L...._ . OPMERKING 

Voorkomen van beschadiging van de armsteun 

Plaats geen al te zware last op de armsteun. 

Gebruik alleen matten die passen in de daarvoor bestemde ruimte in 

de vloerbedekking. 

IT036P113 

Zet de vloermat vast met de 
bijgeleverde haken. 

A WAARSCHUWING 

• Bij het plaatsen van de vloermat 

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen. 

Als de vloermat niet goed op de vloerbedekking is geplaatst, kan deze de 

bediening van de pedalen hinderen, wat kan resulteren in een ongeval. 


Zorg ervoor dat de vloermat op de juiste manier op de vloerbedekking ligt, 
met de goede zijde omhoog . 

• Plaats geen vloermatten op reeds aanwezige matten. 
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• Bagagehaken 

• Extra opbergvak 

~ Middelste 

In de bagageruimte zijn haken 
aanwezig waaraan de bagage 
kan worden vastgezet. 

Draai de knop in de stand 
UNLOCK en open het deksel. 

Til de middelste afdekplaat op. 

~ Zijkant 

• Houder verbandtrommel 

Trek de afdekplaat aan de zij
kant omhoog. 

Zet de verbandtrommel vast 
met het riempje. 

D Losmaken 

EI Vastmaken 

De verbandtrommel zelf 
behoort niet tot de standaard
uitrusting. 
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• Bagageafdekking 

Plaats de afdekking zodanig 
dat het merkteken TOP naar 
boven is gericht. 

Trek de bagageafdekking naar 
buiten en deze het vast in de 
steunen. 

IJ Verwijderen van de bagageafdekking 

Trek de afdekking omhoog. 

• Opbergen van de bagageafdekking 

.----, , Verwijder de afdekplaten aan de zijkant 
en open het middelste extra opbergvak. 

Plaats de afdekking zodanig dat het 
merkteken TOP naar boven is gericht. 

.	 Als de bagageafdekking niet wordt gebruikt 

Plaats de afdekking horizontaal. 

A WAARSCHUWING 

.	 Als de bagagehaken niet in gebruik zijn 

Klap, om letsel te voorkomen, de bagagehaken in de ruststand als ze niet 

worden gebruikt. 


.	 Tijdens het rijden 

Plaats geen voorwerpen op de bagageafdekking. Voorwerpen die daar lig
gen, kunnen bij plotseling remmen of bij een ongeval wegschieten en letsel 
veroorzaken. 
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Voer het volgende uit om uw auto te beschermen en in perfecte staat 
te houden. 

• 	 Spoel de auto van boven naar beneden af met schoon water 
en spoel vuil en stof uit de wielkasten en van de onderkant 
van de auto. 

Was de auto met een spons of een zachte doek (bijv. een zeemlap). 

• 	 Verwijder hardnekkige vlekken met een autowasmiddel en 
spoel grondig af met water. 

• 	 Veeg overtollig water weg. 

• 	 Wanneer het water niet meer in druppels op de lak blijft lig
gen, moet de auto opnieuw in de was worden gezet. 

Zet de auto alleen in de was als de carrosserie is afgekoeld. 

.	 Wassen in de wasstraat 

• Handel als volgt voordat u de auto wast. 

• Klap de spiegels weg. 
• Verwijder de antenne. 

Houd in de gaten dat sommige borstels in wasstraten krassen kunnen 
veroorzaken, waardoor de lak van uw auto wordt aangetast. 

.	 Auto's met ruitenwissers met regensensor: Schakel de ruitenwissers uit 
voordat u van een autowasstraat gebruik maakt. 

.	 Wasinstallaties in wasstraten of hogedrukreinigers 

.	 Zorg ervoor dat de sproeiers van de wasstraat zich zo ver mogelijk bij de 

ruiten vandaan bevinden. 


• Controleer, 	voordat u de wasstraat inrijdt, of het tankdopklepje goed 

gesloten is. 


Lakstift (indien aanwezig) 

Uw dealer kan u een lakstift leveren om kleine plekjes en krassen in het lak
werk bij te werken. 

Wanneer u zo'n beschadiging ontdekt, kunt u het plekje het beste meteen 

bijwerken, anders zal het plaatwerk gaan roesten. De truc om de plek zo 

onzichtbaar mogelijk bij te werken, is alleen dát stukje met het kwastje aan 

te raken waar de lak af is. Gebruik zo weinig mogelijk lak en lak niet de lak 

rondom de beschadigde plek mee. 


• Lichtmetalen velgen 

Verwijder vuil onmiddellijk met een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen 

harde borstels of schuurmiddelen. Gebruik geen sterke of bijtende oplosmid

delen. Gebruik hetzelfde neutrale reinigingsmiddel en dezelfde was als 

gebruikt voor de carrosserie. 


Bumpers en zijlijsten 

Gebruik geen schuurmiddelen . 	 o 
:::J 
a.. 

.	 Voorkomen van lakbeschadigingen en roest ~ 
o 
~ 

• Was de auto zo spoedig mogelijk: 	 c 
a.. 
CD• 	Na het rijden in een kustgebied :::J 

<• 	Na het rijden over gepekelde wegen CD 

• Als er zich teer of boomsappen op de auto bevinden 	 N 
g 

• Als er zich dode insecten, insecten- of vogel uitwerpselen op de auto 	 <0 
:::J 

bevinden 	 <0 

• 	Na het rijden in gebieden waar sprake is van veel rook, stof, ijzerdeel

tjes of chemische stoffen 


• Als de auto erg vuil is geworden van stof of modder 
• Als er brandstof op de lak is gemorst 

.	 Laat krassen of steenslagschade onmiddellijk repareren. 
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-A WAARSCHUWING 

.	 Waarschuwing met betrekking tot de uitlaat 

Uitlaatgassen zorgen ervoor dat de uitlaatpijp heet wordt. 

Raak wanneer u de auto wast de uitlaatpijp niet aan totdat deze voldoende 

is afgekoeld, aangezien het aanraken van een hete uitlaatpijp brandwonden 

kan veroorzaken. 


OPMERKING 

Beschermen van de lak 

Gebruik geen organische reinigingsmiddelen zoals wasbenzine of terpen
tine. 

Schoonmaken van de exterieurverlichting 

Was deze met de nodige voorzichtigheid. Gebruik geen organische oplos

middelen en borstel ze ook niet af met een harde borstel. 

Dit kan het oppervlak van de lampen beschadigen. 


Breng geen was aan op de verlichting. Was kan het lampglas beschadi

gen. 


Voorkomen van beschadiging van de ruitenwisserarm voor 

Trek eerst de ruitenwisserarm aan de bestuurderszijde omhoog en daarna 
die aan de passagierszijde. Begin, als u de ruitenwisserarmen weer in hun 
oorspronkelijke stand terugzet, aan de passagierszijde. 

Bij gebruik van een wasstraat (auto's met ruitenwissers met regen
sensor) 

Schakel de ruitenwisserschakelaar uit. 
Als de ruitenwisserschakelaar in de stand 
AUTO staat, kunnen de ruitenwissers in 
werking treden waardoor de ruitenwisser
bladen beschadigd kunnen raken . 

Voer het volgende uit om het interieur van uw auto te beschermen en 

in perfecte staat te houden: 

Beschermen van het interieur 

Verwijder vuil en stof met een stofzuiger. Veeg vuile oppervlak

ken schoon met een in lauw water gedompelde doek. 


• Schoonmaken van lederen bekleding 

• Verwijder vuil en stof met een stofzuiger. 

• Veeg overtollig vuil en stof weg met een zachte doek en een 

verdund oplosmiddel. 


Gebruik een sop met maximaal 5% wolreinigingsmiddel. 


• 	 Verwijder alle sporen van het reinigingsmiddel grondig met 

een schone, vochtige doek. 


• 	 Veeg daarna het resterende vocht van het leder af met een 

droge, schone doek. Laat de lederen bekleding drogen in een 


geventileerde ruimte in de schaduw. 


• Vinyl bekleding 

• Verwijder los vuil met een stofzuiger. 

• 	 Maak vinyl bekleding schoon met een spons of zachte doek 


met een mild sop. 

< 
(\) 

• Laat het sop enkele minuten inwerken. Verwijder het vuil en N 
o 

veeg het sop weg met een schone, droge doek. <0 
5' 
co 
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.	 Onderhoud van lederen bekleding 

Om het leder in een goede conditie te houden, raadt Toyota u aan het twee 
keer per jaar schoon te maken. 

• Schoonmaken van de vloerbedekking 

Er zijn verschillende reinigingsmiddelen op schuimbasis in de handel ver
krijgbaar. Gebruik een spons of een borstel om het schuim op de vloerbe
dekking aan te brengen . Wrijf met elkaar overlappende cirkels. Voeg geen 
water toe. Het beste resultaat wordt verkregen als de vloerbedekking zo 
droog mogelijk wordt gehouden. 

.	 Veiligheidsgordels 

Maak de veiligheidsgordels schoon met een mild sop , lauw water en een 
doek of spons. Controleer de gordels tijdens het schoonmaken op abnor
male slijtage, rafels en scheuren. 

.AWAARSCHUWING 

• Water in de auto 

• Let erop geen waterspetters of vloeistof in de auto te morsen, zoals op de 
vloer, in de ventilatieopeningen van de hybridebatterij (tractiebatterij) of in 
de bagageruimte. Dit kan brand of storingen in de hybridebatterij, de elek
trische componenten, enz. veroorzaken. 

.	 Voorkom dat onderdelen of de bedrading van het airbagsysteem in het 
interieur nat worden. 
(~Blz. 115) 

Door een elektrische storing kunnen de airbags worden geactiveerd of niet 
goed functioneren, waardoor ernstig letsel kan ontstaan. 

Lh OPMERKING 


Reinigingsmiddelen 

De volgende reinigingsmiddelen kunnen verkleuring, strepen en beschadi
gingen in het interieur veroorzaken en het is daarom raadzaam deze niet te 
gebruiken. 

• Behalve de stoelen: Organische reinigingsmiddelen zoals wasbenzine of 
terpentine, alkalische of zuurhoudende middelen, textielverf of bleekmid
del. 

Stoelen: Zuurhoudende middelen, zoals thinner, wasbenzine of alcohol. 

Voorkomen van beschadiging van lederen bekleding 

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om beschadiging en 
vroegtijdige slijtage van lederen bekleding te voorkomen. 

Verwijder stof en vuil onmiddellijk van de bekleding. 


Stel de auto niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Parkeer uw auto in de 

schaduw, vooral bij warm weer. 


Leg geen vinyl of plastic voorwerpen of artikelen die was bevatten op de 

bekleding, aangezien ze bij hoge temperaturen in het interieur aan het leer 

vast blijven kleven. 


Water op de vloerbedekking 

Was de vloerbedekking van de auto niet met water. 

Water dat in contact komt met elektrische onderdelen onder de vloerbedek

king, kan schade aan de verschillende systemen van de auto, bijvoorbeeld 

het audiosysteem, en roest aan de carrosserie veroorzaken. 


.	 Schoonmaken van de binnenzijde van de achterruit 

Maak de achterruit niet schoon met een ruitreiniger; een dergelijk middel 
kan de verwarmingsdraden beschadigen. Veeg de ruit voorzichtig schoon 
met een doek en lauw water. Maak de ruit in horizontale richting schoon, 
evenwijdig aan de verwarmingsdraden. 

Voorkom beschadiging van de verwarmingsdraden. 

< 
CD 

N o 
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Om veilig en economisch te kunnen rijden is het van essentieel 

belang dat uw auto goed verzorgd en onderhouden wordt. Toyota 
raadt u aan uw auto als volgt te onderhouden. 

• Periodiek onderhoud 

Laat het onderhoud aan uw auto uitvoeren volgens het onder
houdsschema. 

Zie het onderhouds- en garantieboekje voor het onderhoudsschema. 

• 	 Zelf onderhoud en controles uitvoeren 

Kan de bestuurder zelf onderhoud en controles uitvoeren? 

Als u een beetje technisch inzicht en wat eenvoudig gereedschap 
hebt, zijn veel onderhoudswerkzaamheden en reparaties zelf uit te 
voeren. 

Houd er echter rekening mee dat voor bepaalde werkzaamheden 
speciaal gereedschap en kennis benodigd zijn. Dit soort werkzaam
heden kunt u beter overlaten aan uw Toyota-dealer of erkende repa
rateur. Zelfs als u een ervaren doe-het-zelf-monteur bent, raden wij u 
aan om reparaties en onderhoud door uw Toyota-(service)dealer uit te 
laten voeren. Een Toyota-dealer of erkende reparateur houdt de 
onderhoudshistorie van uw Toyota bij, wat handig kan zijn als u ooit 
werkzaamheden moet laten uitvoeren die onder de garantie vallen. 
Indien u de onderhoudswerkzaamheden door een andere dan een 
Toyota-dealer of erkende reparateur laat uitvoeren, raden wij u aan te 
vragen of de onderhoudshistorie kan worden bijgehouden. 

382 

Waar naar toe voor goed onderhoud? 

Om uw auto in de best mogelijke staat te houden, raadt Toyota u aan om alle 
reparaties en onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren door een 
Toyota-dealer of erkende reparateur. Laat door de garantie gedekte repara
ties en servicewerkzaamheden uitvoeren door een Toyota-dealer of erkende 
reparateur, die originele Toyota-onderdelen gebruikt. Er kunnen ook voorde
len aan zitten om niet door de garantie gedekte reparaties en servicewerk
zaamheden te laten uitvoeren door een Toyota-dealer of erkende reparateur, 
die u met zijn expertise kan helpen eventuele problemen met uw auto op te 
lossen. 

Uw Toyota-dealer of erkende reparateur voert alle onderhoudswerkzaamhe

den aan uw auto betrouwbaar en tegen zo laag mogelijke kosten uit, dankzij 

zijn ervaring met auto's van Toyota. 


&I Wanneer moet uw auto worden gerepareerd? 

Wees attent op veranderingen in de prestaties en geluiden en op zichtbare 

tekenen die erop wijzen dat onderhoud noodzakelijk is. Een paar belangrijke 

aanwijzingen zijn: 


• De motor hapert, pingelt of slaat over 

Een merkbaar verlies aan trekkracht 

.	 Vreemde motorgeluiden 

• Lekkage onder de auto (na gebruik van de airconditioning 	is waterlek

kage echter normaal) 


. Verandering in het uitlaatgeluid (dit kan wijzen op een zeer gevaarlijk 	

o 
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koolmonoxidelek. Rijd met alle ruiten open en laat het uitlaatsysteem CD 
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. Abnormaal zachte banden; ongewoon veel bandengepiep bij het nemen 
van bochten; ongelijkmatige bandenslijtage 

De auto trekt naar één kant, terwijl u rechtuitrijdt op een vlakke weg 

. Vreemde geluiden die kennelijk in verband staan met de bewegingen van 
de wielophanging 

Verlies van remkracht; "sponzig" aanvoelend rempedaal; het pedaal kan 
bijna tot op de vloer worden ingetrapt; scheeftrekken van de auto bij rem
men 

• Motortemperatuur voortdurend hoger dan normaal 

Als u een van deze zaken merkt, laat dan uw auto zo snel mogelijk nakijken 
door een officiële Toyota-dealer of erkende reparateur. Mogelijk moet uw 
auto afgesteld of gerepareerd worden. 

A WAARSCHUWING 

. Wanneer uw auto niet volgens de voorschriften is onderhouden 

Daardoor kan niet alleen de auto ernstige schade oplopen, maar ook ernstig 
letsel worden veroorzaakt. 

. Waarschuwing met betrekking tot de 12V-accu 

12V-accupolen, aansluitingen en bijbehorende onderdelen bevatten lood. 
Een loodvergiftiging kan een hersenbeschadiging veroorzaken. Was daarom 
na werkzaamheden altijd uw handen. (~Blz. 405) 

• Afgewerkte motorolie 

Afgewerkte motorolie bevat chemicaliën waarvan bij laboratoriumdieren is 
aangetoond dat ze kanker kunnen veroorzaken. Vermijd langdurig en her
haaldelijk contact met de huid. Bescherm uw huid door na de werkzaamhe
den zorgvuldig uw handen te wassen met water en zeep. 

Als u controles en onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u dit 

precies te doen zoals in deze hoofdstukken wordt beschreven. 

Conditie 12V-accu 

(~Blz. 405) 


Koe Ivloeistofn ivea u 

motor/vermogens
regeleenheid (~Blz. 399) 


• Originele Toyota-motorolie of 
gelijkwaardig 

• Doek of poetspapier Motoroliepeil (~Blz. 395) 
• Trechter (uitsluitend voor het 

bijvullen van motorolie) 

• Zekering met dezelfde 


Zekeringen (~Blz. 426) 
 stroomsterkte als de 
oorspronkelijke zekering 

Benod igd heden Benodigdheden 

• Vet 
• Universele sleutel 

(voor de bouten van de 
accu kabels) 

• Toyota Super Long Life Coolant of 
een gelijkwaardig product. Toyota 
Super Long Life koelvloeistof is 
voorgemixt met 50% koelvloeistof 
en 50% gedestilleerd water. 

• Trechter (uitsluitend voor het 
bijvullen van koelvloeistof) 
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Benodigdheden 

Radiateur en condensor (~Blz . 402) 

Bandenspanning (~Blz. 414) 

Ruitensproeiervloeistof 
(~Blz . 403) 

, 

Benodigdheden 

-

• Bandenspanningsmeter 
• Compressor 

• Water of ruitensproeiervloeistof 
met antivries (voor gebruik onder 
winterse omstandigheden) 

• Trechter (uitsluitend voor het 
bijvullen van 
ruitensproeiervloeistof) 

...

A WAARSCHUWING 

In de motorruimte bevinden zich onderdelen en vloeistoffen die plotseling kun
nen bewegen, heet worden of onder elektrische spanning staan. Neem onder
staande voorzorgsmaatregelen in acht om ernstig letsel te voorkomen . 

.	 Tijdens werkzaamheden onder de motorkap 

• Houd handen, kleding en gereedschap uit de buurt van de ventilator. 

• Raak de motor, de vermogensregeleenheid, de radiateur, het uitlaatspruit
stuk en dergelijke niet aan als de motor heet is. De olie en andere vloei
stoffen kunnen ook heet zijn. 

• Laat geen brandbare voorwerpen , zoals een stuk papier of een doek, ach
ter in de motorruimte. 

• Niet roken 	en geen vonken of open vuur bij brandstof. Brandstofdampen 
zijn licht ontvlambaar . 

• Verwijder of vervang hoogspanningscomponenten, hoogspanningskabels 
en de stekkers ervan nooit, raak ze niet aan en neem ze niet uit elkaar. Dit 
kan zeer ernstig letsel, ernstige brandwonden en elektrische schokken 
veroorzaken . 

• 	Als het hybridesysteem is ingeschakeld en het controlelampje READY 
brandt, kan de benzinemotor in bepaalde gevallen automatisch gestart 
worden. Zorg ervoor dat u het hybridesysteem altijd uitschakelt wanneer u 
controles in de motorruimte uitvoert. 

.	 Wees voorzichtig, want remvloeistof is gevaarlijk voor uw handen en ogen 
en kan gelakte oppervlakken beschadigen. 
Als u remvloeistof op uw handen of in uw ogen krijgt, spoel ze dan onmid
dellijk met schoon water. 

Raadpleeg een arts als u last blijft houden. 
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A WAARSCHUWING 

Werkzaamheden bij de elektrische koelventilator of de radiateur 

Zorg ervoor dat het contact UIT staat. 

Als het contact AAN staat, kan de ventilator automatisch worden ingescha

keld als de airconditioning wordt ingeschakeld en/of als de motortempera

tuur te hoog wordt. (~Blz. 402) 


Cl Veiligheidsbril 

Draag een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen rondvliegend of 
vallend materiaal, een straal vloeistof, enz. 

OPMERKING 
'

Wanneer u het luchtfilter verwijdert 

Rijden zonder luchtfilter kan leiden tot overmatige beschadiging van de 
motor door vuil in de inlaatlucht. Ook kan er dan door terugslag brand ont
staan in de motorruimte. 

Als het remvloeistofniveau te laag of te hoog is 

Het is normaal dat het remvloeistofniveau iets lager wordt door slijtage van 
de remblokken of door een hoog vloeistofniveau in de accumulator. 
Als het reservoir regelmatig moet worden bijgevuld, kan dit duiden op een 
serieus probleem. 

Ontgrendelen van de motorkap vanuit het interieur. 

Trek aan de 
ontg rendelingshendel. 

De motorkap zal iets omhoog 
springen. 

Trek de veiligheidshaak 

omhoog en open de 

motorkap. 
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De motorkap kan worden 
opengehouden door de steun 
in een van de openingen in de ~ 
kap te zetten. 

ITN43P104a 

r&DU.I'][*,~;: 

A WAARSCHUWING 

• Controle voor het rijden 

Controleer of de motorkap goed dicht en vergrendeld is. 

Anders kan de motorkap tijdens het rijden onverwachts opengaan, waardoor 

een ongeval kan ontstaan. 


• Na plaatsing van de steun in de opening 

Controleer of de steun goed in de opening zit als de motorkap openstaat. 

L OPMERKING 

• Bij het sluiten van de motorkap 

Let erop de steun in het klemmetje te drukken alvorens de motorkap te slui

ten. Als de motorkap wordt gesloten, terwijl de steun nog in de motorkap is 

geplaatst, kan deze verbogen raken. 
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Krik de auto uitsluitend op met de garagekrik onder een van de aan

gegeven kriksteunpunten. Als de auto wordt opgekrikt, terwijl de krik 

niet goed is geplaatst, kan de auto beschadigd raken of van de krik 
vallen en ernstig letsel veroorzaken. 

~ Voor 

IT0 43P225 

~ Achter 

,."..,... " •••• ,.,\':11.1 rll_1I)fl!lB:) l!lü".r,:u~ 

A WAARSCHUWING 

• Bij het opkrikken van uw auto 


Belangrijke punten die u in acht moet nemen ter voorkoming van ernstig let


ITN43A055 

sel. 

.	 Gebruik voor het opkrikken van de auto 
een garagekrik zoals aangegeven in de 
afbeelding. 

Gebruik niet de schaarkrik die bij uw auto is geleverd. 

• Houd geen lichaamsdelen onder een auto die alleen door een garagekrik 
wordt ondersteund . 
Gebruik altijd speciale bokken op een stevige, vlakke ondergrond. 

_ Schakel het hybridesysteem niet in als de auto op een garagekrik staat. 

• Parkeer 	de auto op een stevige vlakke ondergrond, trek de parkeerrem 
goed aan en druk op de schakelaar stand P. 

.	 Controleer of de garagekrik goed in het kriksteunpunt aangrijpt. 
Als de auto wordt opgekrikt, terwijl de garagekrik niet goed is geplaatst, 
kan de auto beschadigd raken of van de garagekrik vallen en letsel veroor
zaken. 
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D Koelvloeistofreservoir 

(~Blz. 399) 
FJ Oliepeilstok 

(~Blz. 395) 

IJ Motorolievuldop 

(~Blz. 396) 

12 V-accu 

~Blz. 405 

D Koelvloeistofreservoir 
vermogensregeleenheid 

(~Blz. 399) 

III Zekeringenkast (~Blz . 426) 

IJ Radiateur (~Blz. 402) 

D Condensor (~Blz. 402) 

D Elektrische koelventilatoren 

D Sproeierreservoir 

(~Blz . 403) 

-n·~emlf;niIT.1Ir..r;1ii11 r!I.U).(el~ l!W!Iew; 

mMotorolie 

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok bij bedrijfswarme, 

afgezette motor. 


Controle van motorolie 

1~1 1 I	Plaats de auto op een vlakke ondergrond. Wacht, nadat het 

hybridesysteem afgezet is, ten minste 5 minuten om de olie 

de gelegenheid te geven naar het carter terug te stromen. 


Trek de peilstok uit de motor. 

JTN43P107a 

twl 31 Veeg de peilstok met een schone doek af. 

~ Steek de peilstok weer volledig in de motor. 

~1 51 Trek de peilstok uit de motor en controleer het oliepeil. 
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1~1 61 Veeg de peilstok met een schone doek af en steek de peilstok 
weer volledig in de motor. 

D Minimum 

f) Maximum

c-! 	 ! 
IT043P108 

• Motorolie bijvullen 

Als het oliepeil onder het onder
ste merkteken of er net boven 
ligt, moet u olie bijvullen van het 
type zoals hierna is vermeld , of 
van hetzelfde type waarmee de 
motor eerder werd gevuld. 

Controleer welke kwaliteit motorolie wordt voorgeschreven en leg de 
benodigdheden voor het bijvullen klaar. 

Keuze 
motorolie 

~Blz. 535 

Motoroliepeil 
(minimum ~ 1,5 liter 
maximum) 

Benod igdheden Schone trechter 

ml!WE -El.; 

1 I Verwijder de motorolievuldop. 

1€ltM 121 Giet beetje voor beetje motorolie in de vulopening en contro
leer ondertussen het oliepeil steeds door middel van de peil

stok. 

1~1 3 1 Plaats de vuldop en draai deze rechtsom dicht. 

Motorolieverbruik 

.	 Oe hoeveelheid motorolie die wordt verbruikt, hangt o.a. af van de visco
siteit van de olie, de kwaliteit van de olie en de wijze waarop met de auto 
wordt gereden . 

• Bij het rijden 	op hoge snelheden en veelvuldig accelereren en decelere
ren treedt een hoger olieverbruik op . 

Een splinternieuwe motor gebruikt tijdelijk meer olie. 

• 	Bij de beoordeling van het olieverbruik moet voorzichtigheid worden 
betracht, omdat de olie kan zijn verdund en het moeilijk is het juiste 
niveau te bepalen. 

O Technisch verantwoord olieverbruik: Maximaal 1,0 liter per 1.000 km. 

• Neem in het geval van een hoger olieverbruik contact op met een 
Toyota-dealer of erkende reparateur. o 
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A WAARSCHUWING 

• 	Afgewerkte motorolie 

. Afgewerkte motorolie bevat schadelijke stoffen die huidaandoeningen 
zoals ontsteking of huidkanker kunnen veroorzaken. Wees daarom voor
zichtig en vermijd langdurig en herhaaldelijk contact met de huid. Verwij
der afgewerkte motorolie door goed met water en zeep te wassen. 

. Voer afgewerkte motorolie en gebruikte oliefilters op een veilige en accep
tabele manier af. Gooi afgewerkte motorolie en gebruikte oliefilters nooit 
weg in de vuilnisbak, in het riool of zomaar ergens. 
Neem contact op met een Toyota-dealer, een erkende reparateur of een 
automaterialenzaak voor meer informatie over recycling of afvoeren. 

.	 Houd motorolie buiten het bereik van kinderen. 

OPMERKING 

Om ernstige schade aan de motor te voorkomen 


Controleer regelmatig het oliepeil. 


Bij het olie verversen of bijvullen 


Let erop dat er geen motorolie op onderdelen van de auto terechtkomt. 


Vul nooit te veel olie bij; het oliepeil mag nooit boven het bovenste merk

teken komen, aangezien de motor dan beschadigd kan raken. 


Controleer na het olie verversen altijd het oliepeil met de peilstok. 


Controleer of de olievuldop goed is vastgedraaid. 


,..- ,xn,; 

I1 Koelvloeistof motor/vermogensregeleenheid 

Het koelvloeistofniveau is correct als het zich bij koud hybride

systeem tussen de streepjes FULL en LOW bevindt. 


~ Koelvloeistofreservoir 

IT043P111 

D Vuldop 

f) FULL 

DLOW 

Als het niveau zich op of onder 
het streepje LOW bevindt, moet 
koelvloeistof worden bijgevuld tot 
aan het streepje FULL. 

~ Koelvloeistofreservoir vermogensregeleenheid 


D Vuldop 


f) Maximum 


D Minimum 


Als het niveau zich op of onder 
het streepje L bevindt, moet koel
vloeistof worden bijgevuld tot aan 
het streepje F. 
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. Als het koelvloeistofniveau korte tijd na het bijvullen weer is gezakt: 

Controleer de radiateur, de slangen, de dop van het koelvloeistofreservoir, 

de aftapkraan en de waterpomp. 

Als u geen lekkage kunt vinden , laat dan een Toyota-dealer of erkende repa

rateur de druk op de dop nakijken en controleren op lekkages in het koelsys

teem. 


• Selectie van koelvloeistof 

Gebruik alleen Toyota Super Long Life Coolant of een gelijkwaardige hoog
waardige koelvloeistof op basis van ethyleenglycol en organische zuren, 
zonder silicone, amine, nitraat en boraat. 

Toyota Super Long Life Coolant is een mengsel van 50% koelvloeistof en 
50% gedemineraliseerd water. (Biedt bescherming tot ongeveer: -35°C) 

Neem voor meer informatie over koelvloeistof contact op met een Toyota
dealer of erkende reparateur. 

A WAARSCHUWING 

• Als het hybridesysteem heet is 

Draai de dop van het koelvloeistofreservoir niet los. 

Als het koelsysteem nog onder druk staat, kan hete koelvloeistof uit de 

vulopening spuiten en brandwonden of ander letsel veroorzaken. 


Iw",.,::t",w,.,wlllo.:il.l ~ IIUi,',tr?!l; 

,L OPMERKING 

Bijvullen van koelvloeistof 

Gebruik geen onverdunde antivries of alleen water. Een goede mengverhou
ding van water en antivries zorgt voor een goede smering, corrosiebescher
ming en koeling. Lees altijd de informatie op het etiket van de antivries of 
koelvloeistof . 

Als er koelvloeistof wordt gemorst bij het vullen 

Verwijder de koelvloeistof met veel water om te voorkomen dat het de lak of 
onderdelen aantast. 
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[JRailiateur en condensor- 

Controleer de radiateur en de condensor en verwijder eventueel vuil. 
Als een van bovenstaande onderdelen extreem vuil is of als u niet 
zeker bent van de staat ervan, laat dan uw auto nakijken door een 
Toyota-dealer of erkende reparateur. 

A WAARSCHUWING 

. Als het hybridesysteem heet is 

Raak om brandwonden te voorkomen de radiateur en de condensor niet 
aan. 

I Sproeierreservoir 

_mWr;:nll,m'.aaJ [!!Dm,u*, ~;: 

Open het deksel. 

Controleer het niveau van de 
sproeiervloeistof op de peilstok. 

o NORMAL 

BLOW 

Als het niveau in het sproeierre
servoir op LOW staat, vul het 
dan bij met ruitensproeiervloei
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A WAARSCHUWING 

• 	Bij het bijvullen van ruitensproeiervloeistof 

Vul geen ruitensproeiervloeistof bij als het hybridesysteem in werking is of 
nog niet is afgekoeld. Ruitensproeiervloeistof bevat alcohol en kan vlam vat
ten als het bijvoorbeeld op hete onderdelen van het hybridesysteem enz. 
wordt gemorst 

OPMERKING -
Vul het reservoir uitsluitend met ruitensproeiervloeistof 

Gebruik geen zeepsop of motorantivries in plaats van ruitensproeiervloei
stof. 
Wanneer u dit wel doet, kan de lak van uw auto worden aangetast 

Verdunnen van ruitensproeiervloeistof 

Verdun ruitensproeiervloeistof indien nodig met water. 
Raadpleeg de op het sproeierreservoir aangegeven temperaturen voor de 
juiste mengverhouding. 

• P.laats 

De 12V-accu bevindt zich 
rechts in de bagageruimte. 

• Verwijderen van het deksel van de 12V-accu 

1.,11 lOpen het middelste extra opbergvak. (~Blz. 372) 

1~1 21 Verwijder het middelste extra opbergvak. (~Blz. 482) 

Verwijder het deksel van de 
12V-accu. 

:::lVerwijder de afdekkap van de 
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• Waarschuwingssymbool 

Buitenzijde 12V-accu 

Controleer de 12V-accu op gecorrodeerde en loszittende klem
men, scheuren en een loszittende bevestigingsbeugel. 

D Accupolen 

fJ Klembeugel 

De betekenis van de waarschuwingssymbolen aan de boven
zijde van de accu is als volgt: 

~ Niet roken, geen open 
vuur, geen vonken ~::-0' 

~ 

Accuzuur 

i) Draag een veiligheidsbril G Lees de 
gebruiksaanwijzing 

@ Buiten bereik van 
kinderen houden ~ Explosief gas 

406 

.	 Voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de accu 

Tijdens het laden van de 12V-accu ontstaat een licht ontvlambare en explo
sieve waterstof. Let daarom tijdens het opladen op het volgende: 

.	 Als de 12V-accu in de auto is gemonteerd, moet voorafgaand aan het 
opladen de massakabel worden losgenomen. 

• Controleer of de acculader tijdens het aansluiten 	en losnemen van de 
12V-accuklemmen is uitgeschakeld . 

• 	Na het laden/aansluiten van de 12V-accu 

.	 Ontgrendelen van de portieren met het Smart entry-systeem is na het 
losnemen van de kabels van de 12V-accu wellicht niet direct mogelijk. 
Gebruik in dat geval de afstandsbediening of de mechanische sleutel om 
de portieren te vergrendelen/ontgrendelen . 

.	 Zet het contact in de stand ACC en start het hybridesysteem. Het hybri
desysteem start mogelijk niet als het contact UIT staat. Het hybridesys
teem zal bij de tweede poging echter normaal werken. 

De stand van het contact wordt door de auto geregistreerd. Als de accu
kabels weer zijn aangesloten, wordt het contact in dezelfde stand gezet 
als het geval was toen de accu kabels werden losgenomen. Controleer of 
het contact is uitgezet voordat u de accu kabels losneemt. Let goed op 
als de accukabels weer worden aangesloten en u niet weet in welke 
stand het contact stond toen de accukabels werden losgenomen. 

Neem als het systeem na meerdere pogingen nog niet aanslaat contact op 
met een Toyota-dealer of erkende reparateur. 
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"I 
IA WAARSCHUWING 

. Chemicaliën in de 12V-accu l 
De 12V-accu bevat giftig en bijtend accuzuur, dat het ontstaan van een licht I 
ontvlambare en explosieve waterstof veroorzaken. Neem bij werkzaamhe
den bij of aan de 12V-accu de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om 

I 

ernstig letsel te voorkomen: ' 

. Veroorzaak geen vonken met gereedschap. 

• 	Rook nooit en steek nooit een lucifer of een aansteker aan bij de 
12V-accu. 

Voorkom dat ogen, huid of kleren in contact komen met de elektrolyt. 

OAdem of slik nooit elektrolyt in . 

• Gebruik een veiligheidsbril als u bij de 12V-accu bezig bent. 

• Laat kinderen niet in de buurt spelen als u met de 12V-accu bezig bent. 

• Een veilige plaats voor het opladen van de 12V-accu 

Laad de 12V-accu altijd op in een open ruimte. Laad de 12V-accu niet op in 
een garage of in een afgesloten ruimte met onvoldoende ventilatie. 

• Procedure voor het opladen van de 12V-accu 

Laad de accu alleen op met een druppellader (4,2 A of minder). Het opladen 
van een 12V-accu met een snellader kan een explosie veroorzaken . 

•.. .I;U; 

A WAARSCHUWING 

• Noodmaatregelen met betrekking tot elektrolyt 

• Spoel de ogen minstens 15 minuten als er elektrolyt 	in komt en schakel 

direct medische hulp in. Blijf zo mogelijk water met een spons of doek op 

de ogen deppen, terwijl u naar een arts of het ziekenhuis gaat. 


.	 Als u elektrolyt op de huid krijgt, wast u de desbetreffende plaats zeer 

grondig. Als u pijn of een branderig gevoel hebt, roept u meteen medische 

hu lp in . 


.	 Als u elektrolyt op uw kleding krijgt, kan het erdoorheen op de huid komen. 

Trek de kleding waar deze op is terechtgekomen uit en handel indien 

nodig zoals hierboven beschreven. 


.	 Als u per ongeluk elektrolyt inslikt, moet u veel water of melk drinken . 

Drink dan magnesiummelk, geklopt rauw ei of plantaardige olie. Schakel 

zo snel mogelijk medische hulp in . 


• Accukabels van de 12V-accu losnemen 

Neem de negatieve (-) accu pool niet 
zoals aangegeven los van de carrosserie
zijde. De losgenomen negatieve (-) 
accu pool kan in contact komen met de 
positieve (+) accupool , waardoor ernstig 
letsel als gevolg van een kortsluiting kan 
ontstaan. 
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Laden van de 12V-accu 

Laad de 12V-accu nooit op als het hybridesysteem in werking is. Controleer 

ook of alle accessoires zijn uitgeschakeld . 
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Vervang of verwissel banden afhankelijk van het slijtagepatroon. 

Controleren van de banden 

D Nieuwe band 

fJ Slijtage-indicator 

D Versleten band 

De plaats van de slijtage-indi
catoren wordt aangegeven met 
de tekst TWI of ~ op de wang 
van de band . 

Controleer de staat en de ban
denspanning van het reserve
wiel ook als het niet gebruikt 
wordt. 

• Wisselen van banden 

~ Auto's met een compact reservewiel 

C=::J j > C=::J

S;X 
C=::J j > C=::J 

ITN43Y023 

Wissel de wielen zoals aange
geven op de afbeelding. 

Toyota beveelt aan om de ban
den ongeveer elke 10.000 km 
van plaats te wisselen om een 
gelijkmatig slijtagepatroon en 
een langere levensduur van de 
banden te verkrijgen. 

!lUB.~~ 'l'lt"·X;J(; 

~ Auto's met een volwaardig reservewiel 
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Wissel de wielen zoals aange
geven op de afbeelding. 

Toyota beveelt aan om de ban
den ongeveer elke 10.000 km 
van plaats te wisselen om een 
gelijkmatig slijtagepatroon en 
een langere levensduur van de 
banden te verkrijgen. 

Wanneer moeten banden worden vervangen 

Banden moeten worden vervangen als 

De banden beschadigingen, zoals insnijdingen , scheuren, barsten of buI
ten vertonen 

• Een band vaak leegloopt of niet goed kan worden gerepareerd vanwege 

de grootte of plaats van de beschadiging 


Neem contact op met een Toyota-dealer of erkende reparateur als u er niet 

zeker van bent. 


• Levensduur van de banden 
CDBanden die ouder zijn dan 6 jaar moeten altijd door gekwalificeerd werk ::l 

<plaatspersoneel worden gecontroleerd , zelfs als er niet of nauwelijks met de 	 CD 
Nbanden is gereden en de banden niet lijken te zijn beschadigd. o 
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De profieldiepte van de winterbanden is minder dan 4 mmo 


In dat geval gaat de werkzaamheid van de winterbanden verloren. 


Brede banden (auto's met 17-inch banden) 


In het algemeen zullen low profile-banden iets sneller slijten en minder grip 

bieden op besneeuwde en/of beijzelde wegen in vergelijking met standaard

banden. Gebruik daarom winterbanden of sneeuwkettingen op besneeuwde 

en/of gladde wegen en rijd voorzichtig waarbij u uw snelheid aanpast aan de 

weersomstandigheden en de toestand van de weg. 


A WAARSCHUWING 

• 	Bij het controleren of vervangen van de banden 

Neem om de kans op ongevallen te beperken de volgende voorzorgsmaat
regelen in acht. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, kan 
schade aan de aandrijflijn veroorzaken en gevaarlijke rijeigenschappen tot 
gevolg hebben, waardoor een ongeval met ernstig letsel kan ontstaan. 

• Gebruik geen banden van verschillende merken of bandenmaten of met 
verschillende profielen door elkaar. 
Gebruik ook geen banden met duidelijk verschillende slijtagepatronen. 

Gebruik uitsluitend de door Toyota voorgeschreven bandenmaat. 


Gebruik geen verschillende soorten banden (radiaalbanden, gordelban

den met diagonaalkarkas en diagonaalbanden) door elkaar . 


• Gebruik geen zomer-, all-season- en winterbanden door elkaar. 

• Gebruik nooit gebruikte banden onder uw auto. 
Door het gebruik van banden waarvan het verleden onbekend is, loopt u 
extra risico. 

OPMERKING 

Rijden over onverharde wegen 


Wees extra voorzichtig bij het rijden over onverharde wegen en wegen met 

kuilen . 

Dergelijke omstandigheden hebben mogelijk een verlaging van de banden

spanning tot gevolg , waardoor de verende werking van de banden vermin

dert. Bovendien kunnen de banden zelf en de wielen en carrosserie 

beschadigd raken bij het rijden over onverharde wegen. 


Brede banden (215/45R17 banden) 


Bij brede banden kunnen bij rijden over een hobbelig wegdek de velgen 

sneller beschadigd raken dan bij standaard banden. Let daarom goed op de 

volgende punten: 


Zorg ervoor dat de banden de juiste spanning hebben. Als de banden te 

slap zijn, kunnen deze sterker slijten. 


Rijd niet tegen hoge of scherpe voorwerpen aan of eroverheen . Anders 

kunnen de banden ernstig beschadigd raken . 


Als tijdens het rijden de bandenspanning te laag wordt 


Rijd niet verder als de bandenspanning te laag is, anders kunnen de banden 

en/of velgen ernstig beschadigd raken . 
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Zorg ervoor dat de banden de juiste spanning hebben. De banden

spanning moet ten minste eenmaal per maand gecontroleerd wor

den. Toyota beveelt u echter aan de bandenspanning eens per twee 

weken te controleren. (~Blz. 541) 

• Gevolgen van een onjuiste bandenspanning 

Het rijden met een onjuiste bandenspanning kan de volgende gevolgen heb
ben: 

.	 Onnodig brandstofverbruik 

.	 Verminderd rijcomfort en een kortere levensduur van de band 

• 	Een onveilige auto 


Beschadiging van de aandrijflijn 


Als een band vaak moet worden opgepompt, laat deze dan controleren door 
een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

·.].'.(eJr:l.."'\I'I''''I.T-'~-

• Instructies voor het controleren van de bandenspanning 

Let bij het controleren van de bandenspanning op het volgende: 

Controleer de bandenspanning alleen als de banden koud zijn. 

Als uw auto ten minste 3 uur heeft stilgestaan en daarna niet meer dan 

1,5 km heeft gereden, kunt u de bandenspanning voor koude banden 

correct aflezen . 


• Gebruik altijd een bandenspanningsmeter. 

Het uiterlijk van de banden kan misleidend zijn. Bovendien kunnen ban

den waarvan de spanning enkele tienden van de voorgeschreven 

waarde afwijkt, toch al de stuur- en rijeigenschappen negatief beïnvloe

den. 

• Laat na het rijden geen lucht uit de banden lopen om de spanning te ver

lagen. Het is normaal dat de spanning van een band na een rit opgelo

pen is. 


• Overschrijd nooit het maximale laadvermogen van de auto. 
Verdeel de passagiers en het gewicht van de bagage gelijkmatig over de 

auto. 
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A WAARSCHUWING 

• Een goede bandenspanning zorgt voor een langere levensduur van de 
banden 

Houd de bandenspanning op de juiste waarde. Anders kunnen zich de vol
gende omstandigheden voordoen , die kunnen leiden tot ongevallen en let
sel. 

Overmatige slijtage 

• Ongelijkmatige slijtage 

• Slecht rijgedrag 


. Mogelijke klapband door oververhitting 


• Slecht aansluitende velgrand 


Wielvervorming en/of loslatende banden 


• 	Een grotere kans op beschadiging van de band door voorwerpen op he 
wegdek 

OPMERKING 


Controleren en op de juiste spanning brengen van de banden 

Vergeet niet de dopjes weer op de ventielen aan te brengen. 

Zonder de ventieldopjes kunnen vuil en vocht in het inwendige van de ven

tielen doordringen. Hierdoor kan de afdichting in gevaar komen, wat kan lei 

den tot een ongeval. Vervang kwijtgeraakte dopjes daarom zo spoedig 

mogelijk. 


I 	 Vervang de velg als deze beschadigingen, zoals verbuigingen of 

scheuren vertoont of erg gecorrodeerd is . 

Anders kan de band van de velg raken of kan de auto moeilijk 

beheersbaar worden. 

• 	 Keuze van velg 

Let er bij het vervangen van een velg op dat deze hetzelfde 
draagvermogen, dezelfde diameter, velgbreedte en offset heeft . 
De juiste vervangende velgen zijn verkrijgbaar bij een Toyota
dealer of erkende reparateur . 

Toyota adviseert u de volgende velgen niet te gebruiken: 

• 	 Velgen in afwijkende maten of van een ander type 

• 	 Gebruikte velgen 

• 	 Verbogen velgen die hersteld zijn 

• 	 Belangrijke aanwijzingen voor lichtmetalen velgen 

• 	 Gebruik uitsluitend de Toyota-wielmoeren en de Toyota-wiel

moersleutel bij uw lichtmetalen velgen. 


• 	 Controleer de wielmoeren na de eerste 1.600 km telkens als 

een band is verwisseld, een band is gerepareerd of is vervan

gen. 
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• 	 Pas op dat lichtmetalen velgen niet worden beschadigd als u CD 

N osneeuwkettingen gebruikt. <3 
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c.o• 	 Bij het balanceren moet gebruik worden gemaakt van Toyota
of gelijkwaardige balanceergewichtjes, die geplaatst dienen te 
worden met een kunststof of rubber hamer. 

........... 
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A WAARSCHUWING 

• Vervangen van velgen 

o Gebruik alleen de in dit instructieboekje aanbevolen maat velgen en ban
den. Een andere maat kan leiden tot gevaarlijke stuureigenschappen en 
resulteren in een slechtere controle over de auto. 

.	 Gebruik nooit een binnenband bij een poreuze velg die ontworpen is voor 
een tubeless band. Als u dat wel doet, kan dat leiden tot een ongeval 
waarbij ernstig letsel kan ontstaan. 

.T ......... 

Het interieurfilter moet regelmatig worden gereinigd of vervangen, 

om de optimale werking van de airconditioning te behouden . 

• Verwijderen 

!i;inwl1 IZet het contact UIT. 
Auto's met Solar Ventilation-systeem: Zet het Sol ar Ventila
tion-systeem uit en zorg dat de airconditioning met 
afstandsbediening niet kan worden bediend. 

IT043P119 

IT043P1 21 

Open het dashboardkastje. 
Maak de demper los. 

Duw aan beide zijden van het 
dashboardkastje om de pen
nen los te maken. Maak de 
klauwen onder vrij en verwij
derhetdashboardkas~e. 
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Reinigen 

Verwijder de afdekkap van het 
filter. 

Verwijder het filter. 

• Vervangen 

ITY43C029 

Blaas het filter vanaf de onder
zijde schoon met perslucht, 
wanneer het stoffig is. 

Houd het luchtpistool 5 cm van 
het filter en blaas gedurende 
ongeveer 2 minuten met een 
druk van 500 kPa (5,0 kg/cm2 

of bar, 72 psi). 

Indien perslucht niet beschik
baar is, laat het filter dan reini
gen door een Toyota-dealer of 
erkende reparateur. 

Vervang het interieurfilter door 
een nieuw exemplaar. 

Plaats het filter met de aandui
dingen tup naar boven 
gericht. 
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Vervang de batterij, als deze ontladen raakt, door een nieuw . Vervangingsinterval 

exemplaar.


Controleer, reinig en vervang het interieurfilter volgens het onder

houdsschema. Als de auto veel wordt gebruikt in gebieden met veel stof of 
 • De volgende zaken zijn benodigd: 
druk stadsverkeer, moet het interieurfilter vaker worden vervangen. (Zie het • Sleufkopschroevendraaier (omwikkel het uiteinde van de 
onderhouds- en garantieboekje voor het onderhoudsschema.) 

schroevendraaier met een doek om schade aan de sleutel te 
. Als er te weinig lucht uit de ventilatieroosters stroomt voorkomen) 


Het filter kan verstopt zitten. Controleer het filter en vervang het indien 

• Kleine kruiskopschroevendraaier nodig. 

• Lithiumbatterij (CR1632) 

OPMERKING • Vervangen van de batterij -
Neem de mechanische sleuVoorkomen van beschadigingen 
tel uit de houder. Controleer altijd bij gebruik van de airconditioning of het filter geplaatst is. 

Reinig het filter niet met water. 

ITN43A007 

Verwijder de afdekplaat. 
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Verwijder de lege batterij. 

Plaats een nieuwe batterij met 
de positieve aansluiting (+) 
naar boven. 

.	 Als de batterij van de elektronische sleutel ontladen is 


Dit kan leiden tot de volgende verschijnselen. 


• Het Smart Key-systeem 	en de afstandsbediening kunnen abnormaal 
werken. 

• Het bereik van de afstandsbediening is kleiner. 

• Gebruik een CR1632 lithiumbatterij 

• Batterijen zijn verkrijgbaar bij een Toyota-dealer of erkende reparateur, 
juweliers of fotospeciaalzaken. 

• Vervang de batterij alleen met het door een 	Toyota-dealer of erkende 
reparateur aanbevolen type. 

Gooi batterijen niet weg, maar lever ze in als KCA. 

·...,·oI..-.1u.r;I4.Jil!IiI Bl}l!l.,....."*l ~;: 

A WAARSCHUWING 

• Lege batterijen en andere onderdelen 

Houd deze voorwerpen buiten bereik van kinderen . 

Kinderen kunnen deze kleine voorwerpen inslikken en daardoor stikken . 


• Verklaring voor het Smart entry-systeem met startknop 

ALS DE BATTERIJ DOOR EEN ONJUIST TYPE BATTERIJ WORDT 

VERVANGEN , KAN EEN EXPLOSIE OPTREDEN. GOOI BATTERIJEN 

NIET WEG, MAAR LEVER ZE IN ALS KCA. 


OPMERKING 

Om storingen na het vervangen van de batterij te voorkomen 

Neem om de kans op ongevallen te beperken de volgende voorzorgs
maatregelen in acht. 


Zorg altijd dat uw handen droog zijn . 

Door vocht kan roest ontstaan . 


Voorkom dat andere onderdelen in de elektronische sleutel worden aan

geraakt of bewogen. 


Let erop dat de contacten van de batterij niet verbuigen. 
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Als een bepaalde stroomverbruiker niet werkt, kan het zijn dat een 

zekering is doorgebrand. Controleer in dat geval de desbetreffende 
zekering en vervang deze indien nodig. 

1@l41Pj 1 IZet het contact UIT. 

Auto's met Solar Ventilation-systeem: Zet het Solar Ventila
tion-systeem uit en zorg dat de airconditioning met 
afstandsbediening niet kan worden bediend. 

1~1 21 De zekeringen bevinden zich op de volgende plaatsen. 
Volg de onderstaande instructies op wanneer u de zekerin
gen controleert. 

~ Motorruimte 

Druk de borglippen in en trek 
het deksel omhoog. 

~ Linkerzijde dashboard 

Verwijder het deksel. 

~ 

1 ~1 3 1 Zie na een storing in het systeem "Plaats en stroomsterkte 
van zekeringen" (~Blz. 429) voor meer informatie over de 
te controleren zekering. 

Verwijder de zekering met de 
zekeringtrekker. 
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~ Controleer of de zekering is doorgebrand. 

~ Type A 

o EI 

8i 

ITY42C012 

~ Type B 

o EI 

@@ 

ITY43P033 

~ Type C 

IT043P161 

o Goede zekering 


fJ Defecte zekering 


Vervang de zekering door een 
zekering met de juiste stroom
sterkte. Deze staat vermeld op 
het deksel van de zekeringen
kast. 

o Goede zekering 

fJ Defecte zekering 

Vervang de zekering door een 
zekering met de juiste stroom
sterkte. Deze staat vermeld op 
het deksel van de zekeringen
kast. 

o Goede zekering 

fJ Defecte zekering 

Neem contact op met een 
Toyota-dealer of erkende repa
rateur. 

....r_ 

[P1aats en stroomsterkte van zekeringen 

• Motorruimte 

35 36 37 38 39 4011111111 ~ n n n 
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Zekering Ampère Circuit 

1 HTR SOA Airconditioning 

2 ROl 30A Elektrische koelventilatoren 

3 COS 30A Elektrische koelventilatoren 

4 S-HORN 10A Alarm 

S ENG WIP 30A Koelsysteem 

6 
ABS MAIN 

7,SA Antiblokkeersysteem
NO.2 

7 H-LP CLN 30A Koplampsproeiers 

8 AMP 30A Audiosysteem 

9 IGCT 30A PCU, IGCT NO.2, IGCT NO.3 

10 DC/DC-S SA Inverter en converter 

·.T_... .,_· 
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Zekering Ampère Circuit 

11 P CON MAIN 7,5 A Parkeerregeling , transmissie 

12 AM2 7,5A Elektrisch bedienbare ruiten 

13 ECU-B2 

14 MAYDAY 

15 ECU-B3 

16 TURN & HAZ 

(Sequentieel) multipoint 
17 ETCS 10A 

brandstofinspuitsysteem 

ABS MAIN 
18 20A Antiblokkeersysteem

NO.1 

Parkeerregeling, claxon, rechter 
19 PIl 2 40A koplamp (dimlicht), linker koplamp 

(dimlicht), achteruitrijlichten 

20 ABS MTR 1 30A Antiblokkeersysteem 

21 ABS MTR 2 30A Antiblokkeersysteem 

H-LP Hl RH, H-LP Hl LH, 
22 H-LP Hl MAIN 20A lichtschakelaar, 

motorvoertuigverlichting overdag 

PIl 123 60A IG2, EFI MAIN, BATT FAN 

24 EPS 60A Elektrische stuurbekrachtiging 

Smart entry-systeem met 
7,5A 

startknop 

10A Niet gebruikt 

10A Airconditioning 

10A Richtingaanwijzers 

Zekering Ampère Circuit 

25 PCU 10A Inverter en converter 

26 IGCT NO.2 10A 

Hybridesysteem, parkeerregeling , 
elektrisch bedienbare ruiten , 
inverter en converter 

27 MIR HTR 10A Buitenspiegelverwarming 

28 RAD NO.1 15A Audiosysteem, navigatiesysteem 

10ADOME29 

7,5AECU-B30 

Linker grootlicht 10AH-LP LH Hl31 

Rechter grootlicht 10AH-LP RH Hl32 

(Sequentieel) multipoint 
10AEFI NO.2 33 brandstofinspuitsysteem 

Koelsysteem10AIGCT NO.3 34 

Reservezekeringen30ASPARE35 

Reservezekeringen15ASPARE36 

Reservezekeringen7,5ASPARE37 

Instapverlichting, leeslampjes, 
interieurverlichting, voeten ruimte
verlichting voor, make-upverlich
ting , binnenspiegel, elektrische 
stu u rbekrachtig i ng 

Smart entry-systeem met 
startknop, multiplexcommunicatie
systeem, alarm, leeslampjes, 
airbagsysteem, instrumentenpa
neel, meters en tellers 
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Zekering Ampère Circuit 

38 EFI MAIN 20A 
(Sequentieel) multipoint 
brandstofinspuitsysteem, 
EFI NO.2 

39 BATT FAN 10A Ventilator om batterij te koelen 

40 IG2 20A 

(Sequentieel) multipoint 
brandstofinspuitsysteem, 
MET-IGN, IGN, elektrisch 
bedienbare ruiten 

• Linkerzijde dashboard 
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Zekering Ampère Circuit 

Elektrische aansluitingen 1 CIG 15A 

Multiplexcommunicatiesysteem, 
buitenspiegels, ondersteunings

2 ECU-ACC 10A 
systeem voor de bestuurder, 
audiosysteem, navigatiesysteem 

PWR OUTLET Elektrische aansluitingen 3 15A 

StoelverwarmingSEAT HTR FR 4 10A 

StoelverwarmingSEAT HTR FL 5 10A 

DOOR NO.1 Centrale portieNergrendeling 6 25A 

PCS7 PSB 30A 

Lendensteun voorstoei 8 PWR SEAT FR 30A 

DBLLOCK Stuurwielverstelling9 25A 

FR FOG Mistlampen voor 10 15A 

PWR SEAT FL Lendensteun voorstoei 11 30A 
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Zekering Ampère Circuit 


12 
 OBD 7,5A Diagnosesysteem 


13 
 RRFOG 7,5 A Mistachterlicht 

Remlichten, derde remlicht, rem
systeem, elektrisch bedienbare 14 STOP 10A 
ruiten, ondersteuningssysteem 
voor de bestuurder, noodremlicht 

15 P FR DOOR 25A Elektrisch bedienbare ruiten 

16 o FR DOOR 25A Elektrisch bedienbare ruiten 

17 DOOR RR 25A Elektrisch bedienbare ruiten 

18 DOOR RL 25A Elektrisch bedienbare ruiten 

Elektrisch bedienbaar 19 S/ROOF 30A 
sch u if -/kanteldak 

Elektrische koelventilatoren , 20 ECU-IG NO.1 10A 
multiplexcommunicatiesysteem 

Ondersteuningssysteem voor de 
bestuurder, PCS, binnenspiegel, 
gier- en deceleratiesensor, rem
systeem, elektrische stuur-

Zekering Ampère Circuit 

22 GAUGE 10A 

Verticale koplampverstelling, 
waarschuwingslampje veiligheids
gordel voorpassagier, meters en 
tellers 

23 A/C 10A 
Airconditioning, Solar Ventilation
systeem, airconditioning met 
afstandsbediening 

24 WASHER 15A Ruitensproeier 

25 RRWIP 20A Achterruitenwisser en -sproeier 

26 WIP 30A Ruitenwissers 

27 MET 7,5 A Meters en tellers 

28 IGN 10A 

Remsysteem, ondersteunings
systeem voor de bestuurder, 
(sequentieel) multipoint brandstof
inspuitsysteem, airbagsysteem, 
zitherkenningssensor, elektrisch 
bedienbare ruiten, Smart entry
systeem met startknop o 
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bekrachtiging, navigatiesysteem, 
ECU-IG NO.2 10A elektrisch bedienbaar 

schuif-/kanteldak, 
gordelspanners, audiosysteem, 
alarmknipperlichten,richting
aanwijzers, ruitenwissers, 
koplampsproeiers, ruitbreuksensor 
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Het niet in acht 

• Monteer nooit een zekering voor een hogere stroomsterkte dan aangege

ven of een stukje metaal. 


.	 Gebruik altijd een originele Toyota-zekering of een gelijkwaardige zeke

ring . 

Vervang de zekering nooit door een stukje draad of metaal , ook niet tijde

lijk. 

Hierdoor kan aanzienlijke schade en zelfs brand ontstaan. 


• Breng geen wijzigingen in de zekeringen of de zekeringenkast aan. 
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A WAARSCHUWING 

Voorkomen van storingen en het ontstaan van brand 

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen . 
nemen van de voorzorgsmaatregelen kan resulteren in 

schade, brand en ernstig letsel. 

L:..\ OPMERKING 

• Voordat u een zekering vervangt 

Laat de oorzaak van de te grote stroomafname vaststellen door een 

Toyota-dealer of erkende reparateur. 
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Zekering Ampère 

29 PANEL 10A 

30 TAIL 10A 

Circuit 

Airconditioning, alarmknipper
lichten, stoelverwarmingen , 
transmissie, schakelaar stand P, 
navigatiesysteem, Solar 
Ventilation-systeem, airconditio
ning met afstandsbediening, 
Intelligent Parking Assist, 
koplampsproeiers, waarschu
wingslampje veiligheidsgordel 
voorpassagier, verticale koplamp
verstelling, verlichting dashboard
kastje , klok, audiosysteem 

Verticale koplampverstelling, 
parkeerlichten voor, achterlichten , 
kentekenplaatverl ichting , mistach
terlicht, mistlampen voor 

• 	Na het vervangen van een zekering 

Als na het vervangen van de zekering de verlichting nog niet werkt, kan 
het zijn dat de gloeilamp moet worden vervangen. (~Blz. 438) 

• Laat als de nieuwe zekering direct doorslaat de auto controleren door 
een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

.	 Als de stroomafname van een circuit te groot is 

De zekeringen zullen doorbranden voordat de bedrading van de auto onher
stelbaar beschadigd raakt. 
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U kunt de onderstaande lampen desgewenst zelf vervangen. Som

mige lampen zijn eenvoudiger te vervangen dan andere lampen. Als 

u moeite hebt met het verwijderen van een lamp, neem dan contact 

op met een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

Neem contact op met een Toyota-dealer of erkende reparateur voor 

meer informatie over het vervangen van overige lampen. 

• Zorg voor een nieuwe gloeilamp. 

Controleer het vermogen van de defecte gloeilamp. (~Blz. 543) 

• Plaats lampen voor 

~ Auto's met LED-koplampen 

Parkeerverlichting l------~==___ 


voor 


Grootlicht #

~t=-- Richtingaanwijzer 

voor 
voor 

ITN43P201 

~ Auto's met halogeenlampen 

Dimlicht 

Parkeerverlichting 


voor 


Grootlicht 


Richtingaanwijzer 

Mistlamp 


voor 


:::::!-_--_~==-_ 

- --""7f(i"--"- - ---, 

j~r;---~--~ 

~- -ie 1 
' !rJ:--.I~lKl?---

voor 

ITN43P202 

Plaats lampen achter 

o 
::J 
0.. 
(1) 

3-
o 
C 
0.. 
(1) 
::J 

< 
(1) 

N 
o 

cO 
Richtingaanwijzer achter i 

::JMistachterlicht of achteruitrijlicht (.Q 

ITN43P223 
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I 1 Vervangen van gloeilampen 

• Dimlichten (halogeenlampen) 

Alleen rechterzijde: 

Verwijder de bout en maak de 

slang van het koelvloeistofreser

voir los. 


Til vervolgens het luchtinlaatka
naal op. 

IT043P1 62 

Draai de lampvoet linksom. 

Neem de stekker los terwijl de 
borglip wordt ingedrukt. 

IT043P163 

Grootlicht 

~ 1 I	Alleen rechterzijde: Verwijder de bout en maak de slang van 
het koelvloeistofreservoir los. Til vervolgens het luchtinlaatka
naal op. (~Blz. 440) 

Draai de lampvoet linksom. ~ 

~ Auto's met LED-koplampen 

o 
::J 
Q. 
CD 
3-
o 
c 
Q. 

CD 
::J 

< 
CD 
N o 

cO 
::J 

(Q 
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~ Auto's met halogeenlampen 

Neem de stekker los terwijl de 
borglip wordt ingedrukt. 

~ Auto's met LED-koplampen 

~ Auto's met halogeenlampen 

~0~ 

IT0 43P167 

Verwijder de gloeilamp. 

o 
::J 
Q. 
CD 
3
o 
C 
Q. 

CD 
::J 

< 
CD 
N o 

<9. 
::J 

(Q 

'.T_".__n n.mer:ri lI!lm.,U.s 

Parkeerverlichting voor 

1fi1j,'@11 I	Alleen rechterzijde: Verwijder de bout en maak de slang van 
het koelvloeistofreservoir los. Til vervolgens het luchtinlaatka
naal op. (~Blz. 440) 

I1 ~1 21 Draai de lampvoet linksom. 

I 
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• Mistlampen voor (indien aanwezig) 

U!tJ.'-. j A j 

/' 7 // /L, ~\ I I 

Verwijder de bout en de clip van 

de onderplaat en trek de onder
plaat omlaag. 

IT043P140 

Neem de stekker los terwijl de 
borglip wordt ingedrukt. 

i 

Draai de lampvoet linksom. 

• Richtingaanwijzers vóór 

~ 1 IVerwijder de bout en de clip van de onderplaat en trek de 

onderplaat omlaag. (~Blz. 444) 


Draai de lampvoet linksom. 

Verwijder de gloeilamp. 

o 
:::J 
Q. 

~ 
:y 
o 
C 
Q. 

CD 
:::J 

<
CD 
N 
o ~~~ 

<d 
S' 

(Q 
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Richtingaanwijzers achter en achteruitrijlichtlmistachterlicht 

'\ {}
\i:\ l-rP 

(~~~I 
IT043P188 

i Open de achterklep en verwijder 
de afdekkap. 

~ D\~ ,Wi 

Draai de lampvoet linksom. 

D Richtingaanwijzer achter 

EI AchteruitrijlichUmistachterlicht 

IT043P146 

Verwijder de gloeilamp. 

D Richtingaanwijzer achter 

EI AchteruitrijlichUmistachterlichtl&~~ 
~~ :) 

~ '00""" 

• Kentekenplaatverlichting 

IT043P149 

~&o 
~ 

IT043P150 

-'···.lII.[;)..I.l!W~(!{.]IU(.][*' ,!l.;U:: 

Open de achterklep en verwijder 
de afdekkap. 

Breng om het deksel te bescher
men een doek aan tussen de 
sleufkopschroevendraaier en het 
deksel, zoals aangegeven in de 
afbeeldingen. 

Draai de lampvoet linksom. 

Verwijder de gloeilamp. 
o 
::J 
Q. 
CD 
3
o 
C 
Q. 

CD 
::J 

<
CD 
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Overige lampen 

Laat de onderstaande lampen vervangen door een Toyota-dealer 
of erkende reparateur. 

• 	 Dimlichten (LED) 

• 	 Rem-/achterlichten 

• 	 Derde remlicht 

• 	 Richtingaanwijzers opzij 

.	 Condensvorming in de koplampen 

Neem in de volgende gevallen contact op met een Toyota-dealer of erkende 
reparateur voor meer informatie. Het tijdelijk beslaan van de binnenzijde van 
het koplampglas is normaal. 

• Als er erg veel condens aan de binnenzijde van het koplampglas zit. 

• Als zich een plasje water in de lamp heeft gevormd. 

• LED-lampen 

De dimlichten (LED), rem-/achterlichten, richtingaanwijzers opzij en het 
derde remlicht bestaan uit een aantal LED's. Laat een defecte LED vervan
gen door een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

• Plaatsen van de clip op de onderplaat 

Plaats de clip. 

~~ ~ 
Ö 

ITN43P221 

~;: 

A WAARSCHUWING 

. Vervangen van gloeilampen 

.	 Schakel de verlichting uit. Wacht na het uitschakelen van de verlichting tot 

de lampen zijn afgekoeld. 

De lampen kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken . 


• Raak het glas van 	de lamp niet aan met blote handen. Houd een lamp 

alleen vast bij de kunststof of metalen lampvoet. 

Als een halogeenlamp een kras heeft of is gevallen, kan deze defect raken 

of breken . 


• Zorg ervoor dat de lamp 	en de borgclips goed vastzitten. Anders kan de 

lamp door oververhitting beschadigd raken, kan brand ontstaan of kan de 

koplamp gaan lekken. Hierdoor kunnen de koplampen beschadigd raken 

en kan condensvorming in de koplamp optreden. 


• Probeer niet gloeilampen, stekkers, elektrische circuits of andere onderde

len van de verlichting te repareren of uit elkaar te halen . 

Anders kunt u ernstig letsel oplopen door een elektrische schok . 


• Om schade en brand te voorkomen 

Controleer of de lampen en borgclips goed vastzitten. 
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Gebruik de alarmknipperlichten als de auto defect is of betrokken is 
bij een ongeval. 

Druk op de schakelaar om alle 
richtingaanwijzers in te scha
kelen. Schakel ze uit door 
nogmaals op de schakelaar te 
drukken. 

,& OPMERKING 

Voorkomen van ontlading van de 12V-accu 

Laat alarmknipperlichten niet langer ingeschakeld dan noodzakelijk als het 
hybridesysteem niet in werking is. 

Als uw auto moet worden gesleept, adviseren wij u dat te laten doen 


door een Toyota-dealer of erkende reparateur of professioneel ber


gingsbedrijf, en daarbij gebruik te maken van een bril of een autoam


bulance. 


Gebruik een stevige sleepkabel en neem de wettelijke voorschriften 


in acht. 


Als de auto met de voorwielen in een bril gesleept wordt, moeten de 


achterwielen en de assen in goede conditie verkeren. (~Blz. 458) 


Gebruik een dolly of autoambulance als dat niet het geval is. 

I Voor het slepen 

Het volgende kan duiden op een probleem in de transmissie. Laat uw 
auto nakijken door een Toyota-dealer of erkende reparateur voordat 
u deze laat slepen. 

• 	 Het hybridesysteem is in werking, maar de auto komt niet in bewe
ging . 

• 	 De auto maakt een abnormaal geluid. 

453 

OJ 
~: 

"0 
ë3 
0
m 
3 
<D 
;;J 

452 



:I~ 

ti Slepen in een noodgeval 

In geval van nood kunt u een sleepkabel of -ketting aan een sleepoog 

vastmaken. Uw auto mag op deze manier alleen op een verharde 

weg en met een snelheid onder 30 km/h over een korte afstand wor

den gesleept. 


Er moet een bestuurder in de auto zitten om te sturen en te remmen. 

Ook dienen de wielen, de assen, de aandrijflijn, de stuurinrichting en 

de remmen in een goede conditie te zijn. 


~ Sleepoog 

• 	Procedure bij slepen in een noodgeval 

~iM#l 1 Deactiveer de parkeerrem. 1 

~iM:a 21 Zet het contact AAN. 


l.iMi 31 Zet de selectiehendel in stand N. 


A WAARSCHUWING 

• 	Tijdens het slepen 

• Wees extra voorzichtig als er op deze manier wordt gesleept. 
Voorkom plotseling wegrijden of plotselinge bewegingen waardoor er 
extreme krachten op het sleepoog en de sleepkabel of -ketting worden uit
geoefend. 

.	 Als het hybridesysteem niet in werking is, werken de rem- en stuurbe
krachtiging niet. Hierdoor zal het remmen en sturen veel zwaarder gaan 
dan normaal. 

OPMERKING 
'--"....... 


Ernstige schade aan de transmissie voorkomen 


Sleep deze auto nooit achteruit met alle 4 de wielen op de grond. 

Hierdoor kan het differentieel ernstige schade oplopen . 
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I] Plaatsen sleepoog 

~~i
_ IT051P10s 

~~ 
( 

/ _ IT051P109 

Verwijder het afdekkapje van het 
sleepoog met een sleufkop
schroevendraaier. 

Plaats een doek tussen de 
schroevendraaier en de carrosse
rie, zoals aangegeven in de 
afbeelding . 

Plaats het sleepoog in de ope
ning en draai het zo ver mogelijk 
met de hand vast. 

Draai het sleepoog stevig vast 
met behulp van de wielmoersleu
tel. 

~f:.W! 

• 	Plaats van sleepoog 


~Blz. 481 


A WAARSCHUWING 

Plaatsen van het sleepoog op de auto 


Controleer of het sleepoog goed vastzit. 

Als dat niet het geval is, kan het sleepoog tijdens het slepen losraken. Dat 

kan leiden tot een ongeval waarbij ernstig letsel kan ontstaan. 


ESlepen met een takelwagen 

IT051P103 

.& OPMERKING 

Om beschadiging van de carrosserie te voorkomen 

Sleep de auto niet met een takelwagen, noch vooruit, noch achteruit. 
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11 Slepen met een bril 

~ Met de voorwielen in een bril 

Ontgrendel de parkeerrem. 

i~ 
IT051P1 04 

~ Met de achterwielen in een bril 

Gebruik een dolly onder de 
voorwielen. 

i IbCl~, 
IT051P105 

OPMERKING 

Ernstige schade aan de transmissie voorkomen 

Sleep een auto nooit aan de achterzijde met de voorwielen op de grond. 

Om beschadiging van de auto te voorkomen 

Let erop dat de andere zijde van de auto dan die op de bril staat voldoende 
grondspeling heeft. Als er onvoldoende speling aanwezig is, kan de auto tij
dens het slepen beschadigd worden . 

458 

IT051 P106 

Vervoeren op een trailer/autoambulance 

Als uw auto met touwen of kettin
gen wordt vastgezet, moeten de 
aangegeven bevestigingshoe

ken 45° zijn. 

Trek de touwen of kettingen niet 
te strak aan omdat hierdoor 
schade aan de auto kan ont

staan. 
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Als u een van de volgende verschijnselen opmerkt, kan het zijn dat 

uw auto afgesteld of gerepareerd moet worden. Neem zo snel moge

lijk contact op met een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

Zichtbare symptomen 

• 	 Lekkage onder de auto 

(Na gebruik van de airconditioning is waterlekkage echter nor
maal.) 

• 	 Banden die er te zacht uit zien of die ongelijkmatig versleten 
zijn 

• 	 Hoorbare symptomen 

• 	 Abnormale uitlaatgeluiden 

• 	 Overmatig piepende banden bij het nemen van een bocht 

• 	 Vreemde geluiden die kennelijk in verband staan met de 
bewegingen van de wielophanging 

• 	 Pingelende of andere abnormale geluiden in verband met het 
hybridesysteem 

Merkbare symptomen 

• 	 De motor hapert, pingelt of draait onregelmatig 

• 	 Een merkbaar verlies aan trekkracht 

• 	 De auto trekt tijdens het remmen sterk naar één kant 

• 	 De auto trekt sterk naar één kant, terwijl u rechtuitrijdt op een 
vlakke weg 

• 	 Teruglopende remwerking, sponzig gevoel in het rempedaal, 
een rempedaal dat bijna tot op de vloer kan worden ingetrapt 

Voer op rustige wijze onderstaande handelingen uit als een van de 

waarschuwingslampjes gaat branden of knipperen. Als een van de 

lampjes gaat branden of knipperen en daarna weer uit gaat, is er niet 

noodzakelijkerwijs een defect in het systeem aanwezig. 

Breng de auto direct tot stilstand. 
Doorrijden met de auto kan gevaarlijk zijn. 

De volgende waarschuwingen geven aan dat er mogelijk een pro

bleem in het remsysteem aanwezig is. Breng de auto onmiddellijk tot 

stilstand op een veilige plaats en laat uw auto direct controleren door 

een Toyota-dealer of erkende reparateur . 


Waarschuwings
Waarschuwingslampje/details

lampje 

Waarschuwingslampje remsysteem en 
waarschuwingszoemer* (rood) 
• Laag remvloeistofniveau 
• Storing in het remsysteem [IDJ 

Dit lampje gaat ook branden als de parkeerrem niet ont
grendeld is. Als het lampje uit gaat nadat de parkeerrem 
ontgrendeld is, werkt het systeem normaal. 

*: 	Waarschuwingszoemer geactiveerde parkeerrem: 
De zoemer klinkt als de auto met een snelheid van ongeveer 5 km/h of meer 
rijdt. 
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IJ stilstand-:11BrengBreng dede autoauto directdirect tottot stilstand. 

De volgende waarschuwing geeft aan dat de mogelijke schade aan 
de auto kan leiden tot een ongeval. Breng de auto onmiddel Ijk tot 
stilstand op een veilige plaats en laat uw auto direct controlerer door 

I een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

Waarschuwings
Waarschuwingslampje/details

lampje 
I 

Waarschuwingslampje laadsysteemg Geeft aan dat er een storing aanwezig is in het 
laadsysteem van de auto. 

ULaatLaat uwuw autoauto onmiddellijkonmiddellijk controleren.controleren.I 1 -\ 

Het niet laten onderzoeken van de oorzaak van de volgende waar
schuwingen kan leiden tot een abnormale werking van het sy: teem 
en mogelijk een ongeval veroorzaken. Laat uw auto direct cor trole
ren door een Toyota-dealer of erkende reparateur 

Waarsch uwings
Waarschuwingslampje/detaills

lampje 

Motorcontrolelampje 
Storing in: 

I 1 • Het emissieregelsysteem; 

, 

I 
I 

I 

• Het elektronische motorregelsysteem;[QJ 
• Het elektronisch regelsysteem van het hybridesysteem; 

of 
• Het elektronisch gaspedaal. 

I' 
I 
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Waarschuwings
lampje 
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[pes [ 

Waarschuwingslampje/details 

Waarschuwingslampje airbagsysteem 
Storing in: 
• Het airbagsysteem; 
• Het gordelspannersysteem. 

Waarschuwingslampje automatische verticale 
koplampverstelling (indien aanwezig) 

Geeft een storing aan in de automatische 
koplampverstelI ing. 

Waarschuwingslampje ABS 
Storing in: 
• Het antiblokkeersysteem; of 
• De Brake Assist (BA). 

Waarschuwingslampje remsysteem (geel) 
Storing in het elektronisch geregelde remsysteem. 

Waarschuwingslampje elektrische 
stuurbekrachtiging 

Storing in de elektrische stuurbekrachtiging. 

Waarschuwingslampje pes (indien aanwezig) 
Geeft aan dat er een storing aanwezig is in het 
Pre-Crash Safety-systeem van de auto. 
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[J Volg de correctieprocedures. 

Controleer, nadat de noodzakelijke handelingen uitgevoerd zijn om 
het probleem te verhelpen , of de waarschuwingslampjes uitgaan. 

ele11[1,,'#II[;M.9.E 

Waarschuwingslampje 
Waarschuwings'lampje/ Correctie 

details procedure 

Waarschuwingslam pje 
hoge 

[JJ koelvloeistoftemperatuur 
~Blz. 523

Geeft aan dat de 
koelvloeistoftemperatuur 
hoog is. 

Centraal 
waarschuwingslampje 

Een zoemer klinkt en het 

[AJ 
waarschuwingslampje 
gaat branden en knippert ~Blz . 467 
om aan te geven dat het 
hoofdwaarschuwingssyst 
eem een storing heeft 
gesignaleerd . 

- - 

*1: Waarschuwingszoemer open portier: 

De waarschuwingszoemer open portier klinkt om aan te geven dat een of 
meerdere portieren niet goed gesloten zijn (als de rijsnelheid 5 km/h of 
hoger is). 

*2: Waarschuwingszoemer veiligheidsgordel bestuurder en 

voorpassagier: 

De waarschuwingszoemer voor de veiligheidsgordel herinnert de bestuur
der en de voorpassagier eraan de veiligheidsgordel om te doen. De zoemer 
klinkt met intervallen gedurende 30 seconden als de rijsnelheid minimaal 
20 km/h is. Als de veiligheidsgordel daarna nog niet is vastgemaakt, laat de 
zoemer gedurende 90 seconden een ander geluid horen. 

I 
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Waarschuwingslampje/Waa rsch uwingslampje 
details 

[IJ 
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PASS ENGER OFF l,# ON ~ ~ 
AIR BAG ~ ~ '0' 

(Op het dashboard) 

Waarschuwingslampje 
open portier! 
(waarschuwingszoemer)*1 

Een van de portieren of 
de achterklep is niet 
volledig gesloten. 

Waarschuwingslampje 
laag brandstofniveau 

Resterende hoeveelheid 
brandstof 
(ongeveer 6 liter of 
minder) 

Waarschuwingslampje 
veiligheidsgordel 
bestuurder 
(waarsch uwi ngszoemer) *2 

Waarschuwt de 
bestuurder om de 
veiligheidsgordel om te 
doen. 

Waarschuwingslampje 
veiligheidsgordel 
voorpassagier 
(waarschuwingszoemer)*2 

Waarschuwt de 
voorpassagier om de 
veiligheidsgordel om te 
doen. 

Correctie 
procedure 

Controleer of alle 
portieren en de 
achterklep 
gesloten zijn. 

Vulde 
brandstoftank . 

Doe de 
veiligheidsgordel 
om. 

Doe de 
veil igheidsgordel 
om. 
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.	 Waarschuwingslampje elektrische stuurbekrachtiging 

Wanneer de spanning laag is of tijdelijk daalt, kan het waarschuwingslampje 
elektrische stuurbekrachtiging gaan branden. 

.	 Waarschuwingszoemer schuif-/kanteldak open 

De zoemer geeft aan dat het schuif-/kanteldak niet geheel gesloten is als het 
hybridesysteem is uitgeschakeld en het bestuurdersportier is geopend. 

Detectiesensor voorpassagier en waarschuwingssysteem 

veiligheidsgordel 


OAls er bagage wordt geplaatst op de passagiersstoel kan de detectiesen
sor het waarschuwingslampje laten knipperen, ook al zit er niemand op 
de passagiersstoel. 

.	 Als er op de stoel een kussen wordt geplaatst, werkt de sensor wellicht 
niet goed, waardoor ook het waarschuwingslampje niet goed werkt. 

• Persoonlijke voorkeursinstellingen die bij een Toyota-dealer 
of erkende reparateur geconfigureerd kunnen worden 

De functie zoemer veiligheidsgordel gekoppeld aan de rijsnelheid kan wordt 

uitgeschakeld. 

(Functies met persoonlijke voorkeursinstellingen -)Blz. 545) 

Toyota adviseert echter om de waarschuwingszoemer veiligheidsgordel 

ingeschakeld te laten, zodat de bestuurder en de voorpassagier eraan wor

den herinnerd dat zij de veiligheidsgordel om moeten doen. 


A WAARSCHUWING 

.	 Als het waarschuwingslampje elektrische stuurbekrachtiging 
gaat branden 

De besturing zal zwaar aanvoelen. 

Als het stuurwiel zwaarder werkt dan gebruikelijk, houd het dan stevig vast 

en oefen meer kracht uit. 


Blijf kalm en voer onderstaande handelingen uit als er een 

waarschuwingsmelding verschijnt op het m ulti-informatiedisplay: 

D Centraal waarschuwings

lampje 

fJ Multi-informatiedisplay 

Het centrale waarschuwings
lampje gaat ook branden of 
knipperen om aan te geven dat 
er op dat moment een melding 
wordt weergegeven op het 
multi-informatiedisplay. 

Als een van de waarschuwingslampjes na de volgende handelin
gen weer gaat branden, dient u contact op te nemen met een 

Toyota-dealer of erkende reparateur. 
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r~1 Breng de auto direct tot stilstand. 

Een zoemer klinkt en er verschijnt een waarschuwingsmelding op het 
multi-informatiedisplay. De volgende waarschuwingen geven aan dat 
de mogelijke schade aan de auto kan leiden tot een ongeval. Breng 
de auto onmiddellijk tot stilstand op een veilige plaats en laat uw auto 
direct controleren door een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

Waarschuwings
Details

melding 

LOW EHGlHE DIL PRESSURE Geeft aan dat de oliedruk niet in orde is. 
Het waarschuwingslampje kan gaan branden als de 
oliedruk te laag is.

[AJ 

CHECK HY8RID SYSTEM 
Geeft aan dat er een storing in het hybridesysteem 
aanwezig is. 

[AJ 

aJ 
-.=: 
-0 
(3 
0
m 
3 
CD 
::J 
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nLaat uw auto onmiddellijk controleren. 

Het niet laten onderzoeken van de oorzaak van de volgende waar

schuwingen kan leiden tot een abnormale werking van het systeem 

en mogelijk een ongeval veroorzaken. Laat uw auto direct controle

ren door een Toyota-dealer of erkende reparateur. 


Waarschuwings
melding 

Details 

CHECK HEADlI6HT SYSTEM 

Geeft aan dat er een storing in de 

[AJ 
LED-koplampen aanwezig is. 

(Indien aanwezig) 

~ lOCK 
MAlFUHCTlOH WHEH PARKIH6, 

PARK I" FLAT PLACE AHD 
APPLY PARKI"6 8RAKE SECURElY 

[AJ 
Geeft aan dat er een storing in het 
parkeerremsysteem aanwezig is . 
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Waarschuwings
Detailsmelding 

CHECK pcs SYSTEM 

Ipcsl 
(Knipperen) 

CA] 
(Indien aanwezig) 

CHECK 


CRUISE COHTROl SYSTEM 


[M] 
(Knipperen) 

CA] 
(Indien aanwezig) 

Geeft aan dat er een storing aanwezig is in het 
Pre-Crash Safety-systeem van de auto. 

Er klinkt ook een zoemer. 

Geeft aan dat er een storing aanwezig is in het 
adaptieve cruise control-systeem. 

Er klinkt ook een zoemer. 
Breng de auto op een veilige plaats tot stilstand. Zet 
het contact U IT en daarna weer AAN om het cruise 
control-systeem te resetten. 

~J Volg de correctieprocedures. 

Controleer, nadat de noodzakelijke handelingen uitgevoerd zijn om 
het probleem te verhelpen, of de waarschuwingsmelding niet meer 
wordt weergegeven. 

Waarschuwings
melding 

Details Correctieproced u re 

A' A
I~' ~ 

Waarschuwt de 
achterpassagiers om de 
veiligheidsgordel om te 
doen. 

Als een 
achterpassagier de 
veiligheidsgordel om 
doet en weer 

Doe de 
veiligheidsgordel om. 

(Indien aanwezig) losmaakt, wordt op het 
display een 
waarschuwingsmeldin 
g weergegeven en 
klinkt er een zoemer*. 

PCS HOT CURREHTlY I\Vl\lLABlE 

Ipcs l 
(Indien aanwezig) 

Geeft aan dat het 
Pre-Crash Safety
systeem niet in werking 
kan treden, omdat de 
grille of de sensor vuil 
is. 

Deze melding wordt 
ook weergegeven het 
Pre-Crash Safety
systeem niet in 
werking kan treden 
vanwege 
oververhitting. 

Controleer de grille en 
de sensor en reinig 
deze onderdelen zo 
nodig. In het geval van 
oververhitting kan het 
systeem na afkoeling 
weer in werking treden. 

~ 
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Waa rsch uwi ngs
CorrectieprocedureDetails

melding 

CLEAH RADAR SEHSOR 

I ~ I(KniPperen) 

[AJ 
(Indien aanwezig) 

CRUISE COHTROL HOT 


AVAILABLE DUE TU 


ADVERSE COHDITIOHS 


I ~ I(KniPpert) 

[AJ 
(Indien aanwezig) 

(Indien aanwezig) 

Geeft aan dat de sensor 
van de adaptieve cruise 
control vuil of bedekt 
met ijs is. 

Geeft aan dat het 
adaptieve cruise 
control-systeem de 
afstand tot de voorligger 
niet kan bepalen. 

Geeft aan dat er een 
grote kans op een 
aanrijding bestaat, of 
dat de functie remhulp 
in geval van aanrijding 
is ingeschakeld. 

Tegelijkertijd wordt 
een overeenkomstige 
aanduiding op het 
head-up display 
weergegeven. 

Reinig de sensor. 

Als de ruitenwissers 
aan zijn , zet ze dan uit, 
in de intervalstand of in 
de stand langzaam. 

Trap het rempedaal in 
om de snelheid te 
verlagen. 

.eI;j{; 

Waarschuwings
Details Correctieprocedure

melding 

(Indien aanwezig) 

~
~ -

a 


(Indien aanwezig, 
knippert) 

HYBRID SYSTEM OVERHEAT 
Het hybridesysteem is Stoppen en controleren. 
oververhit. (~Blz. 523) 

[AJ 
co 
~: 

-0 

LOW TRACTIOH BATTERY 


SHIFT TU P POSITIOH 


I A I(KniPperen) 

SHIFT TU P POSITIOH 


WHEH STARTlHG 


I A I(KniPperen) 

473 

Geeft aan dat er een 
grote kans op een 
aanrijding bestaat. 

Tegelijkertijd wordt 
een overeenkomstige 
aanduiding op het 
head-up display 
weergegeven . 

Uw auto nadert de 
voorligger te dicht (bij 
ingeschakelde 
adaptieve cruise 
control). 

Tegelijkertijd wordt 
een overeenkomstige 
aanduiding op het 
head-up display 
weergegeven. 

Het batterijpakket 
(tractiebatterij) is (bijna) 
ontladen. 

De transmissie staat 
niet in stand P als wordt 
geprobeerd het 
hybridesysteem te 
starten . 

Trap het rempedaal in 
om de snelheid te 
verlagen . 

Trap het rempedaal in 
om de snelheid te 
verlagen. 

a 
0
mBreng de auto tot 3 
(1)stilstand en druk op de 
~ 

schakelaar stand P. 

Druk op de schakelaar 
stand P en druk daarna 
op de startknop. 
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Waarschuwings
melding 

Details Correctieproeed u re 

SHIFT JO P POSITIOH 

WHEH PARKEO 

I A I (Knipperen) 

Het bestuurdersportier 
wordt geopend terwijl 
de transmissie niet in 
stand P staat en het 
hybridesysteem in 
werking is. 

Druk op de schakelaar 
stand P. 

EV MODE I:URREHTLY 

HOT AVAILA8LE 

Stand elektrische 
aandrijving (EV) kan 
niet worden 
ingeschakeld. 

Er klinkt ook een 
zoemer. 

Gebruik de stand 
elektrische aandrijving 
(EV) wanneer deze 
beschikbaar is. 

EV MODE DEAI:TIVATED 

De stand elektrische 
aandrijving (EV) is 
automatisch 
uitgeschakeld . 

Er klinkt ook een 
zoemer. 

Rijd korte tijd normaal. 

*: 	Waarschuwingszoemer veiligheidsgordel achterpassagier: 
De zoemer herinnert de achterpassagier eraan de veiligheidsgordel om te 
doen. De zoemer klinkt gedurende 30 seconden als de rijsnelheid minimaal 
20 km/h is. Als de veiligheidsgordel daarna nog niet is vastgemaakt, laat de 
zoemer gedurende 90 seconden een ander geluid horen. 

• Melding naderingswaarschuwing 

In de volgende gevallen is het mogelijk dat de naderingsmelding niet ver
schijnt, ook al wordt de afstand tot de voorligger te klein . 

• Als uw auto en de voor u rijdende auto met dezelfde snelheid rijden, of 
als de voor u rijdende auto met een hogere snelheid rijdt dan uw auto . 

• Als de voor u rijdende auto zeer langzaam rijdt. 

• Direct nadat de snelheid van de cruise control is ingesteld . 

• Op het moment dat het gaspedaal wordt ingetrapt. 

OI;)(; .~.~ 

IJ Laat het defect onmiddellijk verhelpen. 

Controleer, nadat de noodzakelijke handelingen uitgevoerd zijn om 

het probleem te verhelpen, of de waarschuwingsmelding verdwijnt en 

het waarschuwingslampje uitgaat. 


Zoemer CorrectieZoe~er I Waarschuwingsmelding Details 
exteneurinterieur procedure 

De elektroni-
Contro

sche sleutel 
KEY HOT DETEI:TED leer waar 

wordt niet 
de elektro-

Een gesignaleerd 
nische(Verschijnt gedurende keer als wordt gepro
sleutel10 seconden.) beerd het hybri
zich

desysteem te 
bevindt.I A](KniPperen) 

starten. 

Een ander geo
pend portier 
dan het 
bestu u rd ers-

Contro
portier wordt 

leer waar 
gesloten te~ijl 

de elektro-KEY HOT DETEI:TEDEen de elektronl
3 keer nische

keer sche sleutel 
sleutel

zich buiten het 
zichI A I(KniPperen) detectiegebied 
bevindt.

bevindt en het 
0contact in stand m 
3ACC of AAN 	 CD 
:::Jstaat. 

~ 
"'0 

a 
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Zoemer 
interieur 

I Zoemer 
exterieur 

Waarschuwings
melding 

Details 

In schakelstand 
P wordt een 
ander geopend 
portier dan het 
bestuurderspor
tier gesloten ter
wijl de 
elektronische 
sleutel zich bui
ten het detectie
gebied bevindt 
en het contact 
in stand ACC of 
AAN staat. 

Correctie 
procedure 

Zet het 
contact 
UIT of 
houd de 
elektro
nische 
sleutel bin
nen het 
detectie
gebied. 

Een 
keer 

3 keer 
KEY HOT DETECTED 

I AA. I(KniPperen) 

Waarschuwings CorrectieZoemer I Zoemer 
Details

interieur exterieur melding procedure 

Het bestuurder
sportier werd 
geopend terwijl Zet de SHIFT TU P PoSlTIoH 
de schakelstand selectie

Continu 
niet stand P hendel in 
was en het con stand P.I AA. I(KniPperen) 
tact niet eerst 
UIT was gezet. 

KEY HOT DETECTED De elektroni
sche sleutel is Zet het 
buiten de auto contact 
gebracht en de UITen

Een 
TURH POWER oFFContinu portieren zijn vergren

keer 
vergrendeld ter del de por
wijl het contact tieren(Afwisselend 
niet eerst UIT opnieuw.weergegeven) 
was gezet. 

I AA. I(KniPperen) 

~ 
-0 
(3 
0m 
3 
CD 
:::J 

476 477 



.I.r.[I[;lT/:'''~ 'I'!'~'~ 

CorrectieWaarschuwingsZoemer I Zoemer 
Details -Jiroceduremeldinginterieur exterieur 

Er is gepro
beerd de portie
ren te 
vergrendelen 
met het Smart 
Key-systeem 
terwijl de elek
tronische sleutel 
zich nog in de 

Breng de auto bevond. 
elektro-

Terwijl de sleu nische 
tel zich in de sleutel bu i-

KEY DETECTED IH "'EHICLE 
auto bevond, is ten de Een 

Continu een voorportier auto en 
geopend , is de 

keer 
verg ren-

I A I(KniPperen) blokkeerhevel in del de por
de richting ver tieren 
grendelen opnieuw. 
getrokken, is 
het portier 
gesloten terwijl 
aan de portier
greep werd 
getrokken en is 
geprobeerd het 
portier te ver
grendelen. 

Zoemer 
interieur 

I Zoemer 
exterieur 

Waarschuwi ngs
melding 

Details 
Correctie 
procedure 

In een andere 
dan schakel
stand P wordt • Druk 

SHIFT 10 P POSITIOH een ander geo op de 
pend portier schake
dan het laar 
bestuurderspor stand P. 

Continu I Continu 
KEY HOT OETECTED tier gesloten 

terwijl de elek
• Contro

leer waar 
tronische sleutel de elektro

(Afwisselend 
zich buiten het nische 

weergegeven) 
detectiegebied sleutel 
bevindt en het zichI A I(KniPperen) 
contact in stand bevindt. 
ACC of AAN 
staat. 

De spanning 
KEY BATTERY LOW van de batterij Vervang de

Een 
van de elektro batterij.

keer 
nische sleutel is (~Blz. 423) 
laag . [AJ 

~ 
-0 a 
(J 
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CorrectieWaarschuwingsZoemer I Zoemer Details 
proceduremeldinginterieur exterieur 

DEPRESS BRAKE PEDAL 

AHD PUSH PDWER SWITCHEen 
TO STARTkeer 

I A I(KniPperen) 

DEPRESS BRAKE PEDAL, 

TOUCH POWER SWITCH
Een 

WITH KEY 
keer 

I A I(KniPperen) 

AUTO POWER OFF 


TO COHSERIJE BATTERY 


Druk op 
Een open por

de start
tier is gesloten 

knop ter
en het contact is 

wijl het 
twee maal van

rempe
uit UIT in de 

daal inge
stand ACC 

trapt
gezet. 

wordt. 

De elektroni
sche sleutel ~Blz. 516 
werkt niet goed. 

Verhoog 
het motor
toerental 
iets als het 
hybride
systeem 
opnieuw 
wordt

Het contact is 
gestart en

uitgeschakeld 
laat de 

door de 
motor

automatische 
gedu

power off
rende

functie. 
ongeveer 
5 minuten 
met het 
verhoogde 
toerental 
draaien om 
de accu op 
te laden. 

Verwijder het wiel met de lekke band en monteer het reservewiel. 

Voor het opkrikken van de auto 

• Breng de auto tot stilstand op een stevige, vlakke ondergrond. 

• Activeer de parkeerrem. 

• Zet de selectiehendel in stand P. 

• Stop het hybridesysteem. 

• Schakel de alarmknipperlichten in. 


Plaats van reservewiel, krik en gereedschap 


Middelste extra 

opbergvak { qe, 

Wielmoer- f- ~rj~g
sleutel ~ , ~~ All 111 ~ 

~~!I I 11:

Reservewiel ~ 

Krik 

Sleepoog 

ITN52P101a OJ 
~: 

""0 

o 
0
m 
3 
CD 
:J 
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IJ Verwijderen van de krik 

Verwijder de middelste 
afdekplaat. 

Verwijder het middelste 
extra opbergvak. 

Haak de riem los. 

Controleer na het opbergen van 
de krik of deze goed met de riem 
is vastgezet. 

~ J Verwijderen van het reservewiel 

Draai de bevestiging van het 
reservewiel los. 

[ JVervangen van wiel met een lekke band 

ITN52P205 

Leg blokken voor de wielen. 

Lekke band 

Links 
Voor 

Rechts 

Links 
Achter 

Rechts 

Positie wielblok 

Achter het rechter achterwiel 

Achter het linker achterwiel 

Voor het rechter voorwiel 

Voor het linker voorwiel 

~ 
""0 

ë3 
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IT052P167 

IT052Pl08 

Draai deel A van de krik met de 
hand aan totdat de uitsparing in 
de kop van de krik in contact 
komt met het krikpunt. 

IT052Pl12 

II;U:: III~'t:JI[; 

Draai de krik vervolgens verder 
omhoog totdat het wiel vrij van 
de grond is. 

Verwijder alle wiel moeren en het 
wiel. 

Leg het wiel met de buitenzijde 
omhoog op de grond, om krassen 
op de velg te voorkomen. 

IJJ 
-.=: 
-0 a 
0
m 
:3 
(1) 
::::l 

Verwijder bij auto's met 15-inch 
velgen de wieldop met een 
sleutel. 

Plaats een doek tussen de sleutel 
en de wieldop, zoals aangegeven 
in de afbeelding, om de wieldop 
te beschermen. 

Draai de wielmoeren iets los 
(één slag). 
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11Plaatsen van het reservewiel 

'IV,JL, I IV I 

Plaats het reservewiel en 

Verwijder eventueel aanwezige 
verontrein igingen van het 
contactvlak van de velg. 

Als er verontreinigingen op het 
contactvlak aanwezig zijn , kun
nen tijdens het rijden de wielmoe
ren los lopen, waardoor het wiel 
los kan raken van de auto . 

draai de wielmoeren met de hand 
allemaal ongeveer even ver op de wielbout. 

~ Vervangen van een lichtmetalen wiel door een compact reserve
wiel 

ITN52P118 

Draai de wiel moeren verder tot 
het tapse gedeelte tegen de velg 
aanligt. 

IT052P160 

Laat de auto zakken. 

L-______ _______ __--'IT052P119 
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Draai iedere moer twee of drie 
keer aan in de volgorde die in de 
afbeelding is aangeven. 

Aan haalmoment: 
103 Nm (10,5 kgm, 76 fHbf) 

IT052P120 

Plaats bij auto's met volwaardig 
reservewiel de wieldop terug. 

Breng de uitsparing in de wieldop 
in lijn met het ventieldopje zoals 
aangegeven. 

ITN52 P1 73 

~ 1 -I Berg het wiel met de lekke band, de krik en het gereedschap 
op. 

Il.;ll:; g!l!JI~ 

• Het compacte reservewiel 

• Op de band van het compacte reservewiel staat aan de zijkant de aan

duiding TEMPORARY USE ONLY. 

Gebruik het compacte reservewiel alleen tijdelijk in noodgevallen. 


. Controleer de bandenspanning van het compacte reservewiel. 
(~Blz . 542) 

.	 Als uw auto een lekke voorband krijgt op een weg die bedekt is met 
sneeuw of ijs 

Plaats het compacte reservewiel aan de achterzijde van de auto. Voer 

onderstaande stappen uit en monteer de sneeuwkettingen op de voorwie

len. 


...........- 1 • 1 
Monteer het compacte reservewiel links of rechts achter. 

Vervang het wiel met de lekke voorband door het wiel dat van de 
achterzijde afkomstig is. 

'~ I ~ 1 Monteer de sneeuwkettingen op de voorwielen. 

. Aanduiding kriksteunpunt 

De aanduidingen van de kriksteunpunten 
bevinden zich onder de dorpel. Deze dui
den de kriksteunpunten aan. 

co 
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A WAARSCHUWING 


• Gebruik van de krik 


Onjuist gebruik van de krik kan ernstig letsel veroorzaken als de auto van de 

krik af valt. 


• Probeer de wieldop niet met de hand te verwijderen. Neem voldoende 

voorzichtigheid in acht om letsel te voorkomen . 


• Gebruik de krik uitsluitend voor het verwisselen van een wiel of de mon

tage en het verwijderen van sneeuwkettingen. 


. Gebruik voor het verwisselen van een wiel uitsluitend de met de auto mee

geleverde krik. 

Gebruik de krik niet voor het verwisselen van wielen van andere auto's en 

gebruik ook geen krik van een andere auto. 


. Controleer altijd of de krik goed onder het krikpunt staat. 


• Krik de auto niet op als er nog iemand in de auto aanwezig is. 


Plaats niets op of onder de krik als de auto wordt opgekrikt. 


• Krik de auto niet verder op dan voor het verwisselen van het wiel noodza

kelijk is. 


Plaats de auto op bokken als u onder de auto moet zijn. 


. Zorg ervoor dat er zich geen lichaamsdelen bevinden onder een auto die 

alleen door een krik wordt ondersteund . 


Schakel het hybridesysteem niet in en bedien het systeem niet als de auto 

op een krik staat. 


Let er vooral bij het laten zakken van de auto op dat er niemand die aan de 

auto werkt of zich in de onmiddellijke nabijheid van de auto bevindt, gewond 

kan raken. 


A WAARSCHUWING 


lI!i Vervangen van wiel met een lekke band 

Neem, om de kans op letsel te beperken, de volgende voorzorgsmaatrege

len in acht. 

• 	Probeer de wieldop niet met de hand te verwijderen . Neem voldoende 
voorzichtigheid in acht om letsel te voorkomen. 

Breng nooit vet of olie aan op de wielbouten en wielmoeren. 

Door olie en vet kunnen de wielmoeren te ver worden vastgedraaid waar

door de bout of velg beschadigd kan raken . Daarnaast kunnen de moeren 

losraken en de wielen eraf vallen, wat tot een ernstig ongeval kan leiden. 

Verwijder het eventueel aanwezige vet of de olie van de wielbouten en 


wielmoeren. 


• Laat zo spoedig mogelijk na het verwisselen van een wiel de moeren met 
een aanhaalmoment van 103 Nm vastzetten . 

Anders kunnen de moeren losraken en de wielen eraf vallen, wat tot een 


ernstig ongeval kan leiden. 


• Plaats een beschadigde wieldop niet opnieuw, omdat deze tijdens het rij

den los kan raken. 

• Bij gebruik van het compacte reservewiel 

Houd er rekening mee dat het reservewiel speciaal ontworpen is voor 

gebruik onder uw auto. Gebruik uw reservewiel daarom niet onder een 


andere auto. 


Monteer niet gelijktijdig twee reservewielen onder uw auto. 

~ 
""0. Vervang het reservewiel zo snel mogelijk door een wiel met een stan  o 
0daardband. m 
3. Vermijd plotselinge acceleratie, deceleratie, sterk afremmen en sterke Cl> 
:J

stuurbewegingen. 
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.A WAARSCHUWING 

• Snelheidsbeperking bij gebruik van het compacte reservewiel 

Rijd niet harder dan 80 km/h als er een compact reservewiel onder de auto 
is gemonteerd. 

Het compacte reservewiel is niet ontworpen voor gebruik bij hoge snelhe
den. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregel kan leiden tot een 
ongeval en ernstig letsel. 

• Bij gebruik van het reservewiel 

Het kan voorkomen dat de rijsnelheid niet goed wordt weergegeven en dat 
de volgende systemen niet goed werken: 

• ABS en Brake Assist 


. VSC+ 


• Navigatiesysteem (indien aanwezig) 


. TRC 


• Adaptieve cruise control (indien aanwezig) 

.	 Cruise control (indien aanwezig) 


PCS (indien aanwezig) 


• Rear View Monitor-systeem (indien aanwezig) 


. Intelligent Parking Assist-systeem (indien aanwezig) 


'l:ll; 'I'I'\'SU::JI(; 

OPMERKING 

Rijd niet door als de auto een lekke band heeft 


Blijf niet doorrijden als de auto een lekke band heeft. 

Zelfs als er over een korte afstand met een lekke band wordt doorgereden, 

kunnen band en velg zodanig worden beschadigd dat reparatie niet meer 

mogelijk is. 


Rijd voorzichtig over oneffenheden in het wegdek heen als het 

compacte reservewiel onder de auto gemonteerd is 


De auto ligt lager op de weg als het compacte reservewiel is gemonteerd 

dan wanneer er gereden wordt met de standaardbanden. Wees voorzichtig 

bij het rijden over slechte wegen . 


Rijden met sneeuwkettingen en het compacte reservewiel 


Monteer geen sneeuwketting op het compacte reservewiel. 

De sneeuwketting kan de carrosserie beschadigen en het rijgedrag in nega

tieve zin beïnvloeden . 


OJ 
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Uw auto is uitgerust met een bandenreparatieset. 


Een lekke band met perforatieschade door een spijker of schroef kan 


voorlopig worden gerepareerd met de bandenreparatieset. 


Voordat u de band repareert 

• 	 Breng de auto tot stilstand op een veilige plaats en een ste
vige, vlakke ondergrond. 

• Activeer de parkeerrem. 

• 	 Zet de selectiehendel in stand P. 

• Stop het hybridesysteem. 

• Schakel de alarmknipperlichten in. (~Blz. 452) 

Plaats van bandenreparatieset, krik en gereedschap 

Sleepoog-----1~\~/~aftIDLl_~~~ 

L...-- ---- --I-- Krik 

IT052P139 

Middelste 

extra 

.I.I.[.~ 

Onderdelen bandenreparatieset 

Fles Bandenspannings- Compressor- Slang 

Activeringssleutel Voedingsaanslu iting Luchtu itlaatdopje 

ITN52 U052 

meter I schakelaar 
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nVerwijderen van de bandenreparatieset 

Verwijder de middelste 
afdekplaat. 

Verwijder het middelste 
extra opbergvak. 

1 1 Voordat u een noodreparatie uitvoert 

Controleer de bandenschade. 

Een band mag alleen met de 
bandenreparatieset worden 
gerepareerd indien de beschadi
ging te wijten is aan perforatie 
door een spijker of schroef. 

• 	 Haal de spijker of schroef niet 
uit de band. Als u het object 
verwijdert, kan het lek 
ondanks de noodreparatie met 
de bandenreparatieset groter 
worden. 

• 	 Verplaats de auto zodat het 

IT052P140 

lek zich bovenaan de band 
bevindt, om lekkage van de 
bandenreparatievloeistof te 
voorkomen. 
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11 Reparatiemethode in noodgevallen 

DI\J ~ 
,~ 


ITN52U053 

ITN52U054 

ITN52 U055 

Haal de activeringssleutel uit de 
bandenreparatieset. 

Houd de bandenreparatieset 
ondersteboven, dus met de 
onderzijde naar boven gericht. 

Verwijder het label en druk de 
activeringssleutel in totdat u een 
klik hoort. 

Zet de bandenreparatieset weer 
rechtop en zorg dat de compres
sor is uitgeschakeld. 

Houd de bandenreparatieset tij
dens het gebruik rechtop. 

.~ 'I.~'~ 

~ Sluit de voedingsstekker aan op de 12V-accessoire
aansluiting. (~Blz. 364) 

~ Instrumentenpaneel 

~ Achterste deel middenconsole 

~ 
{) 

~ 
Verwijder het dopje van het ven
tiel van de lekke band. 
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Verwijder het luchtuitlaatdopje 
van de slang. 

ITN52U057 

Sluit de slang aan op het ventiel. 

Draai het uiteinde van de slang 
zo ver mogelijk rechtsom. 

~ 
IT052P148 

IT021P112 

ITN52U059 

1111Ir,'

Controleer de voorgeschreven 
bandenspanning. 

De specificaties voor de banden
spanning staan op het label. 
(~Blz . 541) 

Schakel het hybridesysteem in. 
(---+Slz. 160) 

~ 
"'0 a 
0
mZet de compressor aan om de 
3bandenreparatievloeistof in te CD 
:::::l 

spuiten en de band met lucht te 
vullen. 

Houd de bandenreparatieset 

tijdens het gebruik rechtop. 
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• Als de naald van de banden

schreven bandenspanning . 
Pomp de band op tot de voorge

spanningsmeter in het rode 

gebied komt (450 kPa of
D De bandenreparatievloeistof 

hoger) dan is de band of de 
wordt ingespoten en de druk 

bandenreparatieset mogelijk
loopt op tot 300 kPa of 

defect. Stop in dat geval
400 kPa en neemt vervolgens 

onmiddellijk met de noodrepa
geleidelijk weer af. 

ratie. 
B De bandenspanningsmeterT • Als de bandenspanning 

geeft ongeveer 1 minuut nadat 
10 minuten nadat de schake

de schakelaar aan is gezet de 
laar aan is gezet nog steeds 

actuele bandenspanning weer. 
te laag is, dan is de band te 

• Zet de compressor uit en con beschadigd om nog te kunnen 
troleer de bandenspann ing . worden gerepareerd. Zet de 
Controleer of de bandenspan compressor uit en laat uw 
ning niet te hoog is en herhaalITN52U060 auto zo snel mogelijk nakijken 
zo nodig de procedure totdat door een Toyota-dealer, ban
de band de voorgeschreven den specialist of erkende repa
bandenspanning heeft. rateur. 

• 	 Laat, als de bandenspanning ~ 
te hoog is, wat lucht uit de 

band om de bandenspanning 

op het voorgeschreven niveau ,." 
te brengen . (~Blz. 508) OJ 

~: 

-0 

o 
0m 
3 
CD 
::J 

502 503 

............. 	 J 




~~ 

$'1121 Maak de slang los van het ventiel en trek vervolgens de voe
dingsstekker uit de 12V-accessoireaansluiting. 

om de vloeibare bandenreparatievloeistof gelijkmatig 
over de band te verdelen , meteen ongeveer 5 km. 

~~~

mp/131 Rijd, 

~141 Zet, nadat u ongeveer 5 km hebt gereden, de auto op een vei
lige plaats op een stevige, vlakke ondergrond en sluit de com
pressor opnieuw aan. 

~ Instrumentenpaneel 

~ Achterste deel middenconsole 

~~ 

D 

ITN52U061 

Zet de compressor aan, wacht 
enkele seconden en zet de com
pressor weer uit. Controleer de 
bandenspanning. 

o Als de bandenspanning lager 
is dan 130 kPa: De band kan 
niet worden gerepareerd. 
Neem contact op met een 
Toyota-dealer, bandenspecia
list of erkende reparateur. 

fJ Als de bandenspanning lager 
is dan 130 kPa en iets onder 
het voorgeschreven niveau: 
De band kan worden gerepa
reerd. Ga door naar 1~1161. 

EI Als de bandenspanning op het 
voorgeschreven niveau is: Ga 
door naar 1@tlAe11.1 

1~1161Zet de compressor aan en vul de band met lucht tot de voor
geschreven bandenspanning is bereikt. Rijd ongeveer 5 km 
en ga dan door naar !.'--='" 
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Berg de bandenreparatieset op 
en breng de twee stickers aan, 
zoals aangegeven. 

Voorkom hard remmen en 
scherpe bochten en breng uw 
auto met een snelheid van minder 
dan 80 km/h naar de dichtstbij
zijnde Toyota-dealer, banden spe
cialist of erkende reparateur. 

. In de volgende gevallen kan de band niet met de bandenreparatieset 
aworden gerepareerd. Neem contact op met een Toyota-dealer, banden

specialist of erkende reparateur. 

• De band is beschadigd door rijden met onvoldoende spanning 

• De band loopt leeg door een scheur in of beschadiging van de flank 

• 	De band is van de velg afgelopen 


Het lek in of beschadiging van het loopvlak is 4 mm of groter 


• De velg is beschadigd 


. Twee of meer banden zijn lek 


• De band is op meerdere plaatsen lek of beschadigd 

!Bl; 

• Bandenreparatieset 

• 	De bandenreparatievloeistof is 4 jaar houdbaar (gerekend vanaf de pro

ductiedatum, de uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld op de fles.) 

De bandenreparatievloeistof dient voor de uiterste houdbaarheidsdatum 

te worden vervangen. Voor nieuwe bandenreparatievloeistof kunt u 

terecht bij een Toyota-dealer, bandenspecialist of erkende reparateur. 


De bandenreparatievloeistof in de bandenreparatieset kan slechts één 

keer worden gebruikt om één band tijdelijk te repareren. Als de banden

reparatievloeistof en andere onderdelen van de bandenreparatieset zijn 

gebruikt en moeten worden vervangen, kunt u contact opnemen met een 

Toyota-dealer, bandenspecialist of erkende reparateur. 


De bandenreparatievloeistof kan worden gebruikt bij een buitentempe

ratuur tussen -30°C en 60°C . 


• 	De bandenreparatieset is exclusief bestemd voor de originele banden die 

op uw auto zijn gemonteerd. Gebruik de bandenreparatieset niet voor 

niet-originele banden of voor andere doeleinden . 


• Als het dichtmiddel op uw kleren komt, kan dit vlekken veroorzaken. 

Als de bandenreparatievloeistof wordt gemorst op het wiel of op de car
rosserie, dan dient de vlek onmiddellijk te worden verwijderd met een 
natte doek. 

.	 Als de bandenreparatieset wordt gebruikt, zal dit duidelijk hoorbaar zijn . 

Dit is normaal en duidt niet op een storing . 
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Als de bandenspanning hoger is dan het voorgeschreven niveau 

IfSifinll1 I Neem de slang los van het ventiel. 

81'I'~'SY""~ 

- \\/ / ~r 

~ ----- ( 
û 

---

Plaats het luchtuitlaatdopje op het uit
einde van de slang en druk het uitsteek
sel in het ventiel om wat lucht uit de band 
te laten ontsnappen. 

ITN52U063 

1~1 31 	 Neem de slang los van het ventiel, verwijder het luchtuitlaatdopje 
van de slang en sluit de slang weer aan . 

, - . , Zet de compressor aan, wacht enkele seconden en zet de com
pressor weer uit. Controleer of de bandenspanning aan het voorge
schreven niveau voldoet. (~Blz. 541) 
Zet, als de bandenspanning lager is dan het voorgeschreven 
niveau, de compressor weer aan en herhaal de procedure totdat de 
band de voorgeschreven bandenspanning heeft. 

A WAARSCHUWING 

.	 Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de bandenreparatievloeistof 

Inname van de bandenreparatievloeistof is schadelijk voor de gezondheid. 
Als u bandenreparatievloeistof inslikt, moet u zoveel mogelijk water drin
ken en onmiddellijk medische hulp zoeken. 

Als u bandenreparatievloeistof in uw ogen of op uw huid krijgt, moet u dit 
meteen met water afspoelen. Zoek medische hulp als er klachten ont
staan. 

A WAARSCHUWING 


• Bij het repareren van een lekke band 

• 	Parkeer de auto op een veilige plaats en een vlakke ondergrond. 

• Sluit de slang stevig aan op het ventiel terwijl het wiel aan de auto beves
tigd is. 

Als de slang niet goed is aangesloten op het ventiel , kan er lucht ontsnap
pen of kan de bandenreparatievloeistof naar buiten spuiten . 

Als de slang losraakt van het ventiel terwijl de band met lucht wordt 
gevuld, kan de slang als gevolg van de druk plotseling wegschieten. 

• Als de band is opgepompt, kan de bandenreparatievloeistof spatten als de 
slang wordt losgenomen of als er lucht uit de band ontsnapt. 

Bewaar tijdens het repareren afstand tot de band , aangezien deze plotse
ling kan scheuren of klappen. Als u scheuren of beschadigingen waar
neemt, zet dan de compressor uit en stop onmiddellijk met de reparatie . 

• 	De bandenreparatieset kan bij langdurig gebruik oververhit raken. Gebruik 
de compressor niet langer dan 1 0 minuten achter elkaar . 

• Sommige onderdelen van de bandenreparatieset kunnen 	erg warm wor
den. Wees daarom voorzichtig tijdens en na het gebruik ervan. 

o Breng de waarschuwingssticker met betrekking tot de rijsnelheid niet op 
een andere plaats aan dan is aangegeven. Als de sticker wordt aange
bracht op een plaats waar zich een airbag bevindt, zoals bijvoorbeeld op 
het middelste deel van het stuurwiel, dan kan dit de werking van het air
bagsysteem hinderen. CD 
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A WAARSCHUWING 

• Rijden om het vloeibare dichtmiddel gelijkmatig te verdelen 

.	 Rijd voorzichtig en met een lage snelheid. Wees extra voorzichtig bij het 
maken van bochten. 

.	 Als de auto niet rechtuit rijdt of als u merkt dat het stuurwiel naar één kant 
trekt, brengt u de auto tot stilstand en controleert u het volgende: 

• Bandenconditie. De band kan zijn losgeraakt van het wiel. 
• Bandenspanning. Als de bandenspanning 130 kPa of lager is, dan kan 

dit duiden op een ernstige beschadiging. 

. 	 OPMERKING 

Rijd niet door als de auto een lekke band heeft 

Blijf niet doorrijden als de auto een lekke band heeft. 
Zelfs als er over een korte afstand met een lekke band wordt doorgereden , 
kunnen band en velg zodanig worden beschadigd dat reparatie niet meer 
mogelijk is. 

Een noodreparatie uitvoeren 

Voer de noodreparatie uit zonder de spijker of schroef die het loopvlak 
heeft doorboord te verwijderen. Als het object dat het lek heeft veroorzaakt 
is verwijderd, is het wellicht niet mogelijk om een noodreparatie met de 
bandenreparatieset uit te voeren. 

De bandenreparatieset is niet waterdicht. Zorg dat de bandenreparatieset 
niet in aanraking komt met water, bijvoorbeeld bij gebruik in de regen. 

Zet de bandenreparatieset niet op een stoffige ondergrond , zoals in het 
zand of in de berm. Als er vuil of stof in de bandenreparatieset komt, kan 
er een storing optreden. 

Houd de bandenreparatieset tijdens het gebruik rechtop. De bandenrepa
ratieset werkt anders niet. 

OPMERKING 

Gebruik van de bandenreparatieset 

De compressor heeft een gelijkstroomvoeding van 12 V nodig . Sluit de 
compressor niet aan op een andere voedingsbron. 

Als de bandenreparatieset in aanraking komt met brandstof, kan de ban
denreparatieset beschadigd raken. Zorg dus dat de bandenreparatieset 
niet met benzine in aanraking komt. 

Berg de bandenreparatieset op de daarvoor bestemde plaats op en houd 
hem buiten bereik van kinderen. 

Demonteer of wijzig de bandenreparatieset niet. Stel de onderdelen, zoals 
de bandenspanningsmeter, niet bloot aan schokken. Hierdoor kan een 
storing optreden. 

~ 
-0 a 
0m 
:3 
CD 
::J 

511 510 



Controleer de volgende punten als het hybridesysteem nog altijd 

niet wil aanslaan nadat de juiste procedure voor het starten is 

gevolgd (~Blz. 160). 

Het hybridesysteem start zelfs niet als u de juiste 
elektronische sleutel bij u hebt. 


Een van de onderstaande punten kan het probleem veroorza

ken. 


• 	 Er is onvoldoende brandstof aanwezig in de tank. Vul de 
brandstoftank. 

• 	 De batterij van de elektronische sleutel kan ontladen zijn. 
(~Blz. 515) 

• 	 Het hybridesysteem is defect als gevolg van een elektrische 
storing, zoals een onderbreking of een defecte zekering. 
Afhankelijk van het soort storing is er echter een noodmaatre
gel om het hybridesysteem te starten. (~Blz. 516) 

• 	 Er kan een storing aanwezig zijn in de startblokkering. 

(~Blz. 100) 


De interieurverlichting en de koplampen branden zwak of 
de claxon maakt geen of weinig geluid. 


Een van de onderstaande punten kan het probleem veroorza

ken. 


• 	 De 12V-accu kan ontladen zijn. (~Blz. 518) 

• 	 De klemmen van de 12V-accu kunnen loszitten of gecorro
deerd zijn. 

.1.1, [.[~'r.'''-

De interieurverlichting en de koplampen gaan niet branden 
of de claxon maakt geen geluid. 

Een van de onderstaande punten kan het probleem veroorza
ken. 

• 	 Een of beide klemmen van de 12V-accu zit(ten) los. 

• 	 De 12V-accu kan ontladen zijn. (~Blz. 518) 

Neem contact op met een Toyota-dealer of erkende reparateur als 
het probleem niet verholpen kan worden of als de reparatieproce
dure niet bekend is. 

I1 Noodstartfunctie 

Als het hybridesysteem niet start maar de startknop normaal werkt, 

kunnen de volgende stappen worden uitgevoerd als noodmaatregel 

om het hybridesysteem te starten. 


1~1 1lActiveer de parkeerrem. 


~1 21Zet het contact in de stand ACC. 


~1 31 Houd het rempedaal stevig ingetrapt en de startknop gedu
rende ongeveer 15 seconden ingedrukt. 


Ook als het hybridesysteem met behulp van deze stappen kan wor

~den gestart, kan er een storing in het systeem aanwezig zijn. Laat uw 
""0 

auto controleren door een Toyota-dealer of erkende reparateur. 	 a 
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Een Toyota-dealer of erkende reparateur kan een nieuwe sleutel 

maken met behulp van een van de andere originele sleutels of met 

behulp van het sleutelnummer op uw plaatje met sleutelnummer. 

Als de communicatie tussen de elektronische sleutel en de auto 

onderbroken wordt (~Blz. 48) of als de elektronische sleutel niet kan 

worden gebruikt omdat de batterij leeg is, kunnen het Smart Key

systeem en de afstandsbediening niet worden gebruikt. In dat geval 

kunnen de portieren worden geopend of kan het hybridesysteem 

worden gestart door de onderstaande procedure te volgen. 

I] Vergrendelen en ontgrendelen van de portieren 

Gebruik de mechanische sleu
tel (~Blz. 41) om de volgende 
handelingen te verrichten: 

o Vergrendelen van alle portie
ren 

f) Ontgrendelen van het portier 

Als het alarm ingeschakeld was, 
zal het afgaan. (~Blz. 106) 
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Wijzigen van de standen van de startknop en starten van het 
hybridesysteem 

Trap het rempedaal in en houd 
de zijde van de elektronische 
sleutel met het Toyota-Iogo 
tegen de startknop. 

Als een van de portieren geopend 
en gesloten wordt terwijl de sleu
tel tegen de startknop wordt 
gehouden, klinkt er een alarm dat 
aangeeft dat het startsysteem de 
elektronische sleutel niet kan 
detecteren. 

1~1 21 Wijzigen van de standen van de startknop: Laat binnen 10 
seconden na het klinken van de zoemer het rempedaal los en 
druk de startknop in. De stand verandert iedere keer dat op de 
knop wordt gedrukt. (~Blz. 162) 
Starten van het hybridesysteem: Druk binnen 10 seconden na 
het klinken van de zoemer de startknop in en houd daarbij het 
rempedaal ingetrapt. 

Raadpleeg een Toyota-dealer of erkende reparateur als de startknop 
nog steeds niet kan worden bediend. 

516 
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• Stoppen van het hybridesysteem 

Druk op de schakelaar stand P en druk de startknop in, zoals u normaal doet 

om het hybridesysteem uit te schakelen. 


. Vervangen van de sleutelbatterij 

Omdat deze procedure een noodmaatregel is, wordt geadviseerd de batterij 

van de elektronisch sleutel zo snel mogelijk te laten vervangen als deze ont

laden is. (~Blz. 423) 


. Alarm 

Het alarmsysteem wordt niet ingeschakeld als de mechanische sleutel wordt 

gebruikt om de portieren te vergrendelen . Als een portier met de mechani

sche sleutel wordt ontgrendeld terwijl het alarmsysteem is ingeschakeld, kan 

het alarm worden geactiveerd . (~Blz . 106) 
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Als de 12V-accu van de auto ontladen is, kan het hybridesysteem 

met behulp van de onderstaande procedures worden gestart. 

U kunt contact opnemen met een Toyota-dealer of erkende repara
teur. 

Als u de beschikking hebt over een set startkabels en een tweede 
voertuig met een 12V-accu, kunt u uw Toyota starten met behulp 
van de onderstaande hulpstartprocedure. 

Open de motorkap en de 
afdekkap van de zekering. 

Open het deksel van de spe
ciale hulpstartaansluiting. 

ITN52P137a 

Aansluiten van de startkabels. 

D Speciale hulpstartaansluiting van uw auto 

EI Sluit de andere kant van de kabel aan op de pluspool (+) van de 
accu van de tweede auto 

D Sluit de startkabel aan op de minpool (-) van de accu van de 
tweede auto 

D Sluit de startkabel aan op een massapunt van uw auto zoals 
aangegeven in de afbeelding 
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I.......... , • , Start de motor van de tweede auto. Verhoog het motortoe
rental iets en laat de motor gedurende ongeveer 5 minuten 
met het verhoogde toerental draaien om de 12V-accu van 
uw auto op te laden. 

~ 51 Zet het contact in de stand ACC. 

l@.lfMîi 61 Houd het motortoerental van de tweede auto constant en 
zet het contact AAN. Start vervolgens het hybridesysteem 
van uw auto. 

Irsm:l! 71 Controleer of het controlelampje READY gaat branden. 
Neem als het controlelampje niet gaat branden contact op 
met een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

1~1 8 1 Verwijder zodra het hybridesysteem is gestart de startka
bels in exact de omgekeerde volgorde van het aansluiten. 

Laat, nadat het hybridesysteem van uw auto is gestart, de auto zo 
snel mogelijk nakijken door een Toyota-dealer of erkende repara
teur. 

520 

Starten van het hybridesysteem als de 12V-accu ontladen is 

Het hybridesysteem kan niet worden gestart door de auto aan te duwen. 

Bovendien mag geen andere schakelstand dan stand P worden ingescha

keld. 


• Voorkomen dat de 12V-accu ontladen raakt 

.	 Zet de koplampen en het audiosysteem uit als het hybridesysteem niet in 

werking is. 


.	 Schakel niet-noodzakelijke elektrische verbruikers uit als er gedurende 

langere tijd met lage snelheden gereden wordt, bijvoorbeeld in een file, 

enz. 


• Als 12V-accu verwijderd of ontladen is 

Mogelijk start het hybridesysteem niet. (~Blz. 407) 

A WAARSCHUWING 

• Voorkomen van brand in en explosie van de 12V-accu 

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat het 

licht ontvlambare gas dat uit de 12V-accu kan komen per ongeluk tot ont

branding komt. 


.	 Zorg ervoor dat de startkabel aangesloten wordt op de juiste accu pool en 

niet per ongeluk in aanraking komt met een ander onderdeel dan de 

bedoelde accu pool. 


~• Laat de startkabels geen kortsluiting maken met de U+" en "_" polen. 
-0 
a• Rook niet, gebruik geen open vuur, lucifers of aanstekers in de buurt van 0
mde 12V-accu. 3 
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A WAARSCHUWING 


Voorzorgsmaatregelen 12V-accu 

De 12V-accu bevat giftige en corrosieve elektrolyt en de onderdelen van de 
accu bevatten lood en loodhoudende samenstellingen . Neem bij het 
omgaan met de 12V-accu de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: 

Draag bij het werken met de 12V-accu altijd een veiligheidsbril en zorg 
ervoor dat de vloeistof uit de accu niet in contact komt met de huid, kleding 
of de carrosserie van de auto. 

• Leun niet over de 12V-accu heen. 

e Was accuvloeistof, die op de huid of in de ogen terecht is gekomen, direct 
weg met water en raadpleeg een arts. 
Bedek de plaats waarop de accuvloeistof is terechtgekomen met een natte 
spons of doek totdat er medische hulp kan worden verleend. 

Was altijd uw handen nadat u de accudrager, de accupolen en andere 
accu-gerelateerde onderdelen hebt aangeraakt. 

e Houd kinderen uit de buurt van de 12V-accu. 

OPMERKING 

Om beschadiging van de auto te voorkomen 


De speciale hulpstartaansluiting moet worden gebruikt als de 12V-accu in 

een noodgeval vanuit een andere auto wordt geladen. Deze kan niet worden 

gebruikt als hulpstart voor een andere auto. 


Omgaan met startkabels 


Let er op dat de startkabels niet in aanraking kunnen komen met de koeIven

tilator of met een van de aandrijfriemen bij het aansluiten of losnemen van 

de kabels. 


Het volgende kan aangeven dat uw auto oververhit is: 

• 	 Het waarschuwingslampje hoge koelvloeistoftemperatuur gaat 

branden of knippert: 

De motor kan oververhit zijn. 


• 	 Op het multi-informatiedisplay wordt HYBRID SYSTEM 

OVERHEAT (hybridesysteem oververhit) weergegeven. 

De vermogensregeleenheid kan oververhit zijn. 


Volg de hieronder beschreven correctieprocedures . 

11 Correctieprocedures 

Q Als het waarschuwingslampje hoge koelvloeistoftemperatuur 

gaat branden of knippert 
!§mfJl1 I Breng de auto op een veilige plaats tot stilstand en schakel de 

airconditioning uit. 

~121 Controleer of er stoom onder de motorkap vandaan komt. 

Als er stoom te zien is: 
Stop het hybridesysteem. Open, nadat de stoom is verdwe
nen, de motorkap voorzichtig en start het hybridesysteem 

opnieuw. 
~ Als er geen stoom te zien is: 	 "'0 

oLaat het hybridesysteem in werking en open de motorkap 	 0
m

voorzichtig. 	 3 
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Controleer of de koelventilatoren draaien. 

Als de koelventilatoren draaien: 

Wacht totdat het waarschuwingslampje hoge koelvloeistof
temperatuur uitgaat en stop het hybridesysteem. 

Als de koelventilatoren niet draaien: 

Stop het hybridesysteem onmiddellijk en neem contact op 
met een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

Controleer nadat het hybridesys

teem voldoende is afgekoeld het 
koelvloeistofniveau en controleer 
het radiateurblok (radiateur) op 
sporen van lekkage. 

Vul zo nodig koelvloeistof bij tot 
aan het streepje FULL. 

In noodgevallen mag ook water 
worden gebruikt als u geen koel
vloeistof bij de hand hebt. 
(-)Blz. 538) 

~-=~ ----'"1' r \. I I I 

.I'I·I·~'t;III:; 

Als HYBRID SYSTEM OVERHEAT (hybridesysteem oververhit) 
op het multi-informatiedisplay wordt weergegeven 

1f:ilf:l11 IBreng de auto op een veilige plaats tot stilstand en schakel de 
airconditioning uit. 

Laat het hybridesysteem in werking en open de motorkap 
voorzichtig. 

~ 

~Controleer of de koelventilatoren draaien. 

Als de koelventilatoren draaien: 

Wacht tot HYBRID SYSTEM OVERHEAT (hybridesysteem over
verhit) niet meer wordt weergegeven en stop het hybridesysteem. 

Neem als de melding niet verdwijnt contact op met een Toyota
dealer of erkende reparateur. 

Als de koelventilatoren niet draaien: 

Stop het hybridesysteem onmiddellijk en neem contact op met 
een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

Controleer nadat het hybridesys
teem is afgekoeld het koelvloei
stofniveau van de vermogens
regeleenheid en controleer het 
koelsysteem op sporen van 
lekkage. 

I 

0J " 
~: 

"'0 a 
0
m 
3 
<D 
::J 

524 525 



.I.~.~12; 

Vul de koelvloeistof voor de ver
mogensregeleenheid zo nodig 
bij tot aan het streepje FULL. 

In noodgevallen mag ook water 

worden gebruikt als u geen koel

vloeistof voor de vermogensrege

leenheid bij de hand hebt. 

(~Blz . 538) 


Laat de auto zo snel mogelijk nakijken door een Toyota-dealer of 

erkende reparateur. 


• Oververhitting 

De volgende symptomen kunnen optreden als uw auto oververhit is: 

De werking van het hybridesysteem neemt af. 

• Er komt stoom onder de motorkap uit. 

·sc; .~'a.rdJI; 

A WAARSCHUWING 

• Om een ongeval of letsel te voorkomen bij controles in de motorruimte 
van uw auto 

.	 Als er stoom onder de motorkap vandaan komt, open de motorkap dan 

niet voordat de stoom is verdwenen. De motorruimte kan zeer heet zijn, 

wat ernstig letsel als brandwonden kan veroorzaken. 


.	 Bij een hybrideauto kan de benzinemotor automatisch starten en kunnen 

koelventilatoren onverwacht in werking treden. Kom niet te dicht in de 

buurt van de draaiende onderdelen van riemen en ventilatoren en raak 

deze nooit aan. Hierdoor kunnen uw vingers, kleding of gereedschap 

bekneld raken en kan ernstig letsel ontstaan . 


• Draai de dop van het koelvloeistofreservoir niet los als het hybridesysteem 

en de radiateur heet zijn. 

De hete koelvloeistof en stoom die uit het onder druk staande systeem 

naar buiten kunnen spuiten, kunnen ernstig letsel zoals brandwonden ver

oorzaken . 


OPMERKING 

Bijvullen van koelvloeistof motor/vermogensregeleenheid 

Wacht totdat het hybridesysteem is afgekoeld alvorens koelvloeistof voor de 

motor/vermogensregeleenheid bij te vullen. 

Vul het systeem langzaam met koelvloeistof. Het te snel bijvullen van koel


OJvloeistof bij een heet hybridesysteem kan schade aan het hybridesysteem ~: 

""0veroorzaken. a 
0
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Voer de volgende procedures uit als de banden doorslippen of als de 

auto vastzit in modder, sneeuw, enz. 

mFJI1 I Stop het hybridesysteem. Schakel de parkeerrem in en 
druk op de schakelaar stand P. 

~1 21 Verwijder modder, sneeuw of zand rond het doorslippende 
wiel. 

, ____ J - , Plaats een stuk hout, stenen of andere materialen die 
ervoor kunnen zorgen dat de banden weer grip krijgen 
onder de banden. 

~ Start het hybridesysteem opnieuw. 

1~151Zet de selectiehendel in stand 0 of R en trap het gaspedaal 
voorzichtig in om de auto in beweging te brengen. 

A WAARSCHUWING 

• Bij het vrij proberen te krijgen van een auto die vastzit 

Als u de auto in beweging wilt krijgen door te "schommelen", controleer dan 
eerst of er in de omgeving van de auto geen andere auto's, objecten of per
sonen aanwezig zijn die geraakt zouden kunnen worden als de auto plotse
ling in beweging komt. De auto kan ook een plotselinge beweging maken als 
de wielen weer grip krijgen. Neem de grootst mogelijke voorzichtigheid in 
acht. 

• Bedienen van de selectiehendel 

Zet de selectiehendel niet in een andere stand als het gaspedaal ingetrapt 

is. 

Als u dat wel doet, kan de auto onverwacht snel accelereren, waardoor een 

aanrijding en ernstig letsel kunnen ontstaan. 


OPMERKING 

Om beschadiging van de transmissie en andere componenten te voor

komen 

Voorkom dat de wielen door gaan draaien. 

Als de auto na deze pogingen nog steeds vastzit, moet hij door een ander 

voertuig worden losgetrokken. 

OJ 
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I. IIdentificatie van de auto oAfmetingen engewich-ten 

Totale lengte 4.460 mm (175,6 in.) 

Totale breedte 1.745 mm (68,7 in .) 

Totale hoogte *1 
1.490 mm (58,7 in.)*2 
1.510 mm (59,4 in.) *2 

Wielbasis 2.700 mm (106,3 in.) 

Spoor
breedte: 

Voor 
1.515 mm (59,6 in .)*3 
1.525 mm (60,0 in.)*4 

Achter 
1.510 mm (59,4 in.)*3 
1.520 mm (59,8 in.)*4 

Maximaal toelaatbaar 
totaalgewicht (GVW) 

1.805 kg (3979 lb.) 

Maximale 
asbelasting 

Voor 1.020 kg (2249 lb.) 

Achter 980 kg (2161 lb.) 

• Voertuigidentificatienummer 
Het voertuigidentificatienummer (VIN) is het wettelijke identificatie
nummer van uw auto. Dit is het belangrijkste identificatienummer 
van uw Toyota. Het wordt gebruikt voor het op naam zetten van de 

auto. 

Dit nummer is links boven op het 
dashboard ingeslagen. 

~o~ 
Het voertuigidentificatienummer 

staat ook op het typeplaatje . 


. Onbeladen auto 

*2: De totale hoogte kan verschillend zijn. 

*3: Auto's met 17-inch wielen 

*4: Auto's met 15-inch wielen 


Dit nummer is ook onder de 
rechtervoorstoei aangebracht. 
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• Serienummer benzinemotor en elektromotor (tractiemotor) 

ITN61P107 

De serienummers van de 
benzinemotor en de elektro
motor (tractiemotor) zijn op de 
aangegeven plaats ingeslagen. 

D Serienummer benzinemotor 

EI Serienummer elektromotor 
(tractiemotor) 

Chargenummer 

Alleen voor Nederland: 

DEZE STICKER NOOIT VERWIJDEREN 

Louwman & Parqui B.V. Postbus 212 
4940 AE Raamsdonksveer 

,-----------, 

Chargenummer H831885 

Elke door Louwman & Parqui 
ingevoerde Toyota-automobiel 
krijgt een chargenummer. Dit 
nummer staat op de sticker die 

Chassisnummer AA123BBB12A123456 
aan de binnenzijde van de klep 
van het dashboardkastje is 
geplakt. Vermeld bij eventuele 
correspondentie of het inwinnen 
van telefonische informatie, altijd 
het chargenummer van uw auto. 

oMotor 

Uitvoering 2ZR-FXE 

Type 4-cilinder lijnmotor, 4-takt benzinemotor 

Boring x slag 80,5 x 88,3 mm (3,17 x 3,48 in.) 

Cilinderinhoud 1798 cm3 (109,7 cu.in.) 

Klepspeling 
(koude motor) 

Automatische afstelling 

,.

[ I Brandstof ~ 

Brandstofsoort Loodvrije benzine 

Research-octaangetal 
(RON) 

95 of hoger 

Inhoud brandstoftank 45 liter (11,9 gal., 9,9 Imp.gal.) 

I 1 Elektromotor (tractiemotor) 

Type Motor met permanente magneet 

Maximaal vermogen 60 kW 

Maximaal koppel 207 Nm (21,1 kgm, 153 ft-Ibf) 

I 

I 1 Batterijpakket (tractiebatterij) 

Type Nikkel-metaalhydride batterij 

Spanning 7,2 V/module 

Inhoud 6,5 Ah (3 h) 

Aantal 28 modules 

Totale spanning 201,6 V 

I ISmering 

Oliehoeveelheid 
Verversen 
(bij benadering) 

~ Met filter 4,2 liter (4,4 qt., 3,7 Imp.qt.) 
~ Zonder filter 3,9 liter (4,1 qt., 3,4 Imp.qt.) 

Cf) 
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~. Keuze motorolie 

De motor is af fabriek gevuld met originele Toyota-motorolie. Gebruik 


alleen door Toyota goedgekeurde Toyota Genuine Motor Oil of een 


gelijkwaardige motorolie met de hieronder aangegeven kwaliteit en 


viscositeit. 


Oliesoort: 


OW-20, 5W-20, 5W-30 en 10W-30: 


API SL Energy-Conserving , SM Energy-Conserving of ILSAC muIti


grade motorolie 


15W-40 en 20W-50: 


API SL of SM multigrade motorolie 


Aanbevolen viscositeit (SAE): 


'C - 29 -18 - 7 4 16 27 38 
oF -20 0 20 40 60 80 100 

Te verwachten temperatuurbereik tot 

volgende verversing. 
ITNOIL059 

Motorolie met de viscositeit SAE 
OW-20 is af fabriek in uw auto 

gevuld en de beste keuze voor 

een laag brandstofverbruik en 
goede starteigenschappen bij 

koud weer. 

U kunt de viscositeit SAE 5W-30 
gebruiken als SAE OW-20 niet 

beschikbaar is. Deze dient ech
ter bij de volgende verversing 

vervangen te worden door SAE 

OW-20. 

Bij het gebruik van motorolie met 

een viscositeit van SAE 10W-30 

of hoger, kan het bij extreme kou 
voorkomen dat de motor moei

lijk start. Daarom wordt motorolie 

met een viscositeit van SAE 5W
30 of lagere viscositeit aanbevo

len. 

..

Het gedeelte OW geeft aan dat de olie ervoor zorgt dat de motor goed 

start bij koud weer. Olie met een lage waarde voor de W zorgt dat de 

motor goed start bij koud weer. 


De 20 in OW-20 geeft de viscositeit weer wanneer de olie op bedrijfstem

peratuur is. Olie met een hogere viscositeit is mogelijk beter geschikt wan

neer met hoge snelheden of met zware belading wordt gereden. 


Merktekens oliekwaliteit: 

Let er bij het aanschaffen van de juiste motorolie op of ten minste één 

van beide bovenstaande symbolen op de verpakking is gedrukt. 

D f) 

ITN43Y076 

D API-symbool 

Bovenste deel: Geeft de kwaliteit 
van de motorolie aan door middel 
van een afkorting zoals SM. Deze 
aanduiding is vastgesteld door 
API (American Petroleum Insti
tute) 

Middelste deel: Geeft de viscosi
teit aan (SAE OW-20) 

Onderste deel: In dit deel staat 
"Energy-Conserving", wat staat 
voor brandstofbesparende eigen
schappen. 

f) I LSAC-symbool 

Het ILSAC-symbool (International 
Lubricant Standardization and 
Approval Committee) staat altijd 
op de voorzijde van de verpak

Cf) 
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I 1 Koelsysteem 

Inhoud 

I ~ Benzinemotor 
Met uitlaatgas
warmterecircula
tiesysteem 
Zonder uitlaatgas
warmterecircula
tiesysteem 

~ Vermogensregel
eenheid 

Soort koelvloeistof 

7,2 liter (7 ,6 qt., 6,3 Imp.qt.) 

6,5 liter (6,9 qt., 5,7 Imp.qt.) 

2,0 liter (2 ,1 qt., 1,8 Imp.qt.) 

Gebruik een van de volgende middelen: 
• Toyota Super Long Life Coolant 
• Of een gelijkwaardig product 

Gebruik geen kraanwater. 


eT... 

DOntsteking 

Bougies 

Merk DENSO SC20HR11 

Elektrodenafstand 1,1 mm (0,043 in.) 

OPMERKING 

Bougies met iridium elektroden 

Gebruik alleen bougies met iridium elektroden . Pas de elektrodenafstand 
niet aan voor een betere werking van de motor of betere rijeigenschappen. 

nElektrisch systeem 

12 V-accu 

Klemspanning bij 
20°C (68°F): 

Laadstroom 

12,6 - 12,8 volledig geladen 
12,2 -12,4 half geladen 
11,5-11,9 ontladen 
(De spanning wordt 20 minuten na uitschakeling 
van het hybridesysteem en de verlichting geme
ten.) 

max. 4,2 A. 
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DTransmissie 

Inhoud* 3,3 liter (3,5 qt., 2,9 Imp.qt.) 

Soort vloeistof Toyota Genuine ATF WS 

* 	 De inhoud is de referentiehoeveelheid. 
Als vervanging noodzakelijk is, neem dan contact op met een Toyota-dealer 
of erkende reparateur. 

OPMERKING 

Transm issievloeistof 

Gebruik van andere transmissievloeistof dan Toyota Genuine ATF WS kan 
op termijn schade aanrichten aan de transmissie van uw auto. 

I I Remmen 

.T_ 

I 1 Stuurinrichting 

I Vrije slag I Minder dan 30 mm (1,2 in.) 

IJ Banden en velgen 

~ 17 inch banden 

Bandenmaat 215/45R1787W 

Bandenspanning 
(Aanbevolen 

I Voorwiel: 
230 kPa (2,3 kg/cm2 of bar, 33 psi) 

bandenspanning bij koude 
banden) 

Achterwiel: 
220 kPa (2,2 kg/cm2 of bar, 32 psi) 

Wielmaat 17 x 7J 

Aanhaalmoment 
w,ielmoeren 

103 Nm (10,5 kgm, 76 ft-lbf) 

Vrije slag pedaal*1 


78 mm (3,07 in.) min. 


Vrije slag pedaal 
 1,0 - 6,0 mm (0,04 - 0,24 in.) 


Vrije slag 

8 -11 klikken

parkeerrempedaal*2 


Soort vloeistof 
 SAE J1703 of FMVSS Nr. 116 DOT 3 

*1: Minimum afstand van pedaal tot vloer bij een pedaal kracht van 196 N 
(20,0 kg, 44,1 Ibf) als het hybridesysteem in werking is. 

*2: Vrije slag parkeerrempedaal bij pedaalkracht van 300 N (30,6 kg, 67,5 Ibf). 

~ 15-inch wielen (met compact reservewiel of zonder reservewiel) 

195/65R1591HBandenmaat 

Voorwiel: 

(Aanbevolen 

Bandenspanning 

250 kPa (2,5 kg/cm2 of bar, 36 psi) 

bandenspanning bij koude 
 Achterwiel: 

banden) 
 240 kPa (2,4 kg/cm2 of bar, 35 psi) 

15 x 6JWiel maat 

Aanhaalmoment 
103 Nm (10,5 kgm, 76 ft-lbf) 

wielmoeren 
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~ 15-inch wielen (met volwaardig reseNewiel) 

Bandenmaat 195/65R15 91 H 

Bandenspanning 
(Aanbevolen 
bandenspanning bij 
koude banden) 

220 kPa (2,2 kg/cm2 of bar, 32 psi) 

Wielmaat 15 x 6J 

Aan haalmoment 
wielmoeren 

103 Nm (10,5 kgm, 76 ft-Ibf) 

~ Compact reseNewiel 

Bandenmaat T135/80D16 101 M 

Bandenspanning 
(Aanbevolen 
bandenspanning bij 

420 kPa (4 ,2 kg/cm2 of bar, 60 psi) 

koude banden) 

Wielmaat 16 x 4T 

Aanhaalmoment 
wielmoeren 

103 Nm (10,5 kgm, 76 ft-Ibf) 

~ Volwaardig reseNewiel 

Bandenmaat 195/65R1591H 

Bandenspanning 
(Aanbevolen 
bandenspanning bij 

220 kPa (2,2 kg/cm2 of bar, 32 psi) 

koude banden) 

Wielmaat 15 x 6J 

Aanhaalmoment 
wielmoeren 

103 Nm (10,5 kgm, 76 ft-Ibf) 

,'

nGloeilampen 

TypeWGloeilampen 

Koplampen 
Dimlicht (halogeenlampen)* 
Grootlicht 

Mistlampen voor 

Parkeerlichten voor 

D21Exterieur Richtingaanwijzers voor 

Richtingaanwijzers achter 

Achteruitrijlicht 

Mistachterlicht 

Kentekenplaatverl ichting 

C5Leeslampjes/interieurverlichting 

E8Interieurverlichting achter 

C5InstapverlichtingInterieur 
C8Make-uplicht 

E5Bagageruimteverlichting 

A: H11 halogeenlampen 
B: HB3 halogeenlampen 
C: Glassokkellampen (helder) 
D: Glassokkellampen (amber) 
E: Buislampjes 
*: Indien van toepassing 

A55 
B60 

A55 

C5 

D21 

C21 

C21 
~-

C5 
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Gebruik alleen loodvrije benzine. 

Gebruik loodvrije brandstof met een octaangetal van 95 RON 

(Research Octane Number) of hoger voor optimale prestaties van uw 

auto. 

• Kleinere vulopening van de brandstoftank voor loodvrije benzine 

Om vergissingen bij tankstations te voorkomen, is uw Toyota uitgerust met 
een kleinere vulopening. 

. Als de motor pingelt 

• Neem contact op met een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

Het kan een enkele keer voorkomen dat u de motor licht hoort pingelen 
tijdens accelereren of bij het oprijden van een heuvel. Dit is normaal en is 
geen reden tot bezorgdheid. 

OPMERKING 

Opmerking over de brandstofkwaliteit 

Gebruik de juiste brandstoffen. De motor zal beschadigd raken wanneer u 

de verkeerde brandstof gebruikt. 


Gebruik geen loodhoudende benzine. 

Gebruik van loodhoudende benzine zal de werking van de driewegkataly

sator blijvend aantasten, waardoor het emissieregelsysteem niet goed kan 

functioneren. 


Uw auto is voorzien van verschillende elektronische functies die 

naargelang uw persoonlijke voorkeur kunnen worden ingesteld. 

Deze voorkeursinstellingen kunnen alleen met speciaal gereedschap 

worden uitgevoerd door een Toyota-dealer of erkende reparateur. 

Sommige voorkeursinstellingen zijn van invloed op de instellingen van 
andere functies. Neem contact op met een Toyota-dealer of erkende repa

rateur . 

Standaard-
Persoonlijke 

Onderwerp Functie I voorkeurs
insteHing instelling 

Smart entry- Smart entry-systeem AAN UIT 
systeem met startknop 

met start
knop Werki ngssig nalen AAN UIT 

(~Blz. 43) (alarmknipperlichten) 

Afstandsbediening AAN UIT 

Tijd tot dat na het 
Afstands ontgrendelen , zonder 

60 seconden 

bediening dat een portier wordt 
(~Blz. 62) geopend, de portieren 

30 seconden 

automatisch weer 120 seconden 

worden vergrendeld 
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Persoonlijke
Standaard-Onderwerp Functie voorkeurs
instelling 

instelling 

Werkingssignalen 
AAN UIT(alarmknipperlichten) 

Niveau 1 tot 6 Werkingssignalen
Afstands- Niveau 7 

(zoemervolume ) UIT 

(~Blz . 62) 
bediening 

De zoemer klinkt als 

op a wordt gedrukt, 


AAN UITterwijl er een portier 

niet gesloten is 


Werking als de Alarm
portieren met de 

installatie UIT AANmechanische sleutel 
(~Blz. 106) 

worden ontgrendeld 


Gevoelig heid 

Niveau 3 Niveau 1 tot 5 lichtsensor 


Tijd die verstrijkt 
 osecondenAutomati
voordat de koplampen sche verlich 30 seconden 
automatisch worden 60 secondenting 
uitgeschakeld nadat de 

(~Blz. 211) 90 seconden
portieren zijn gesloten 
~ 

Motorvoertu ig-
AAN UITverlichting overdag 

Onderwerp Functie 
Standaard
instelling 

I 

Persoonlijlke 
voorkeurs
instelling 

Vertraging 
15 seconden 

7,5 seconden 

interieurverlichting 30 seconden 

Werking als de 
portieren worden 
ontgrendeld 

AAN UIT 

Werking nadat de 
startknop in stand UIT 
wordt gezet 

AAN UIT 

Verlichting 
(~Blz , 349) 

Werking als u de auto 
nadert terwijl u de 
elektronische sleutel bij 
u heeft (als de hoofd
schakelaar leeslampje/ 
interieurverlichting in de 
stand DOOR staat) 

AAN UIT 

Verlichting 
voetenruimte 

AAN UIT 

-

Werking van de 
voetenruimteverlichting 
tijdens het rijden 

AAN 

- - -

UIT 

Cl) 
'D 
CD 
o 
:::;;
0 ' 
~ 
(D' 
Ul 
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Onderwerp Functie 
Standaard- . 
instelling 

Persoonlijke 
voorkeurs
instelling 

Sensorgevoel ig heid 
voor vermindering van 
de helderheid van de 
meter, het navigatie
systeem en het 

0 -2 - +2 

instrumentenpaneel 
Meter, afhankelijk van de 
navigatie lichtsterkte buiten 
systeem, 
instrumen- Sensorgevoelig heid 

tenpaneel voor terugzetten van 

(~Blzo 179) de helderheid van de 
meter, het navigatie
systeem en het 0 -2 - +2 
instrumentenpaneel op 
het oorspronkelijke 
niveau afhankelijk van 
de lichtsterkte buiten 

Eén keer 
indrukken 

Twee keer 
Werking starten via Houd de toets indrukken 
de toets AlC van de 
afstandsbediening 

0,8 seconden 
ingedrukt Houd de toets 

2,4 seconden 
ingedrukt 

Airconditio
ning met UIT 

afstands
bediening 

Eén keer 
indrukken 

(~Blzo 283) 
Houd de toets 

Werking stoppen via 
de toets A/C van de 
afstandsbediening 

Twee keer 
indrukken 

0,8 seconden 
ingedrukt 

Houd de toets 
2,4 seconden 

ingedrukt 

UIT 

Persoonlijke
Standaard voorkeurs-FunctieOnderwerp instelling instelling 

Waarschu
wings- Werkingssignalen 

Herhaald Enkel(zoemer) bij 
piepsignaal 

zoemer 
piepsignaalinschakelen van de 

rijden 
achteruit-

achteruitversnelling 

(~Blzo 173) 

Waarschu
wings- Waarschuwings

systeem zoemer veiligheids- UITAAN 
gordel gekoppeld aan 

gordels 
veiligheids

rijsnelheid 
(~Blz o 464) 

() 

~ 
CD 

o 

(/) 
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nMulti-informatiedisplay (~Blz. 186) 

Beschikbare talen Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en 
Russisch 
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AFKORTINGEN BETEKENIS 

A/C Airconditioning 

ABS Antiblokkeersysteem 

ACC Accessoires 

ALR Blokkeerautomaat met vergrendelmogelijkheid 

CRS Baby- en kinderzitjes 

ECU Elektronische module 

ELR Blokkeerautomaat 

EPS Elektrische stuurbekrachtiging 

EV Elektrische auto 

GVM Maximaal toelaatbaar voertuiggewicht 

IPA Intelligent Parking Assist 

LED Lichtgevende diode 

MPAC Maximale asbelasting 

OBD Zelfdiagnose 

PCS Pre-Crash Safety 

SRS Aanvullend veiligheidssysteem 

TRC Traction Control 

VIN Voertu ig identificatien ummer 

VSC+ Voertuigstabiliteitsregeling+ 

12V-accessoireaansluiting..... 364 

A/C...................... ...................... 270 


ABS .......................................... 250 


Accu 

Batterijpakket (tractie batterij) . 32 


Als de 12V-accu 

ontladen is 518 


Voorbereidingen en 
controles voor rijden 
in de winter .... .... .. ..... ... 263 


Achterklep 
Achterklep ............ .. .. .. .... .. ..... . 67 

Afstandsbediening .. ........ ....... 62 


Smart entry-systeem 
met startknop ....... ... ..... .. ..... . 43 


Achterlichten 
Schakelaar ..... .... ...... ........ .... 211 


Achterruitenwisser en 
-sproeier ............................ .... 228 


Achterruitverwarming .... .. ...... 287 


Achteruitrijlichten 
Vermogen 543 


Vervangen van 
gloeilampen ......... .... .......... 438 


Actieve hoofdsteun ................. . 72 

Afdekscherm bagageruimte .. 370 

Afmetingen .............................. 532 


Afstandsbediening 
Batterij vervangen ....... ...... ... 423 

Ver-/ontgrendelen ..... ........ .. ... 62 


Airbags 

Aanbrengen van wijzigingen 


en demonteren . ... ........ ..... 124 


Algemene 

voorzorgsmaatregelen ....... 120 


Voorwaarden voor 

activering.... .. ..... ......... ....... 116 


Voorzorgsmaatregelen 

voor kinderen ..... ............ ... . 120 


Curtain airbags , 

voorzorgsmaatregelen ... .. .. 123 


Handmatig 

uitschakelsysteem airbag .. 144 


Plaats van de airbags ........ .. 113 


Voorzorgsmaatregelen 

side airbag .................. .. ..... 120 


Waarschuwingslampje 

airbag ........ .............. ......... 463 


Werkingsvoorwaarden 

side airbags en curtain 

airbags ............. ... ... ....... .. ... 116 


Airconditioning met 

afstandsbediening ............... 283 


Airconditioning 

Afstandsbediening van 


de airconditioning op 

het stuurwiel ....... ... ........ .... 279 


Airconditioning met 

afstandsbedien ing ............. 283 


Automatische 

airconditioning .. ........ ......... 270 


I nterieurfilter ............... .......... 419 

Alarm ....................................... 106 


Alarmknipperlichten 

Schakelaar ........ ... .... .... ... .. ... 452 


Antenne ................................... 296 

Antiblokkeersysteem ............ . 250 


Antid iefstalsysteem 

Alarm ...... ..... .... .. ...... ..... ....... 106 

Startblokkering. .. ..... .. ...... ..... 100 


Antidoorslipregeling .............. 250 

Armsteun ...... .. ......................... 368 

Audio-invoer ........................... 316 
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A ud iosysteem 


Antenne.. ..... .... ... ... ... .... .... ... 296 


Audio-invoer 

CD's met 


... .... .... ........ ...... 316 


AUX-aansluiting ... .... ... .... ..... 316 


MP3/WMA-bestanden ... .. .. 305 


CO-wisselaar..... .. ... ... .... ...... 297 


Externe audioapparatuur .. ... 316 

Optimaal gebruik maken 


van het audiosysteem ... .... . 313 

Radio .... .... ... ... ... ..... ........ ...... 291 

Stuurwieltoetsen 317 


Automatische 

kopJampverstelling ............... 215 

Automatische verlichting ....... 211 

AUX-aansluiting ............ .... ...... 316 


Baby- en kinderzitjes 


Babyzitjes, definitie .. .... .... ... . 125 


Babyzitjes, plaatsen ..... .. ..... . 134 


Kinderzitjes , definitie ....... .... . 125 

Kinderzitjes, plaatsen 


met ISOfix

bevestigingssysteem ..... .... 139 


Kinderzitjes, plaatsen ... ... ..... 134 

Plaatsen van baby- en 


kinderzitjes met gordels 


bovenaan .... ..... .............. ... 140 

Plaatsen van baby- en 


kinderzitjes met 


veiligheidsgordels ....... ... .. . 135 

Zitkussens, definitie ...... ....... 125 


Zitkussens, plaatsen .. .... .... .. 134 


Bagageafdekking .................... 370 

Bagagehaken ... ............. .......... 370 

Bagageruimteverlichting 


Schakelaar .... ...... ... .. .. ..... ...... . 67 

Vermogen 543 


Banden 

Als uw auto een 

lekke band heeft ...... .. ... ... .. 481 

Bandenmaat 541 

Bandenspanning 541 

Controleren 410 

Reservewiel 481 

Sneeuwkettingen 265 

Vervangen 481 

Winterbanden 263 

Wisselen van wielen '" .... ..... 410 


Bandenreparatieset ... ........ ..... 494 

Bandenspanning .................... 541 

Bekerhouders ......................... 357 

Binnenspiegel 86 

Blokkeerschakelaar 

ruitbediening ........... .. ............ . 90 

Bluetooth®............................... 320 

Bougies ................................... 539 

Brake Assist ......................... ... 250 

Brandstof 

Brandstofmeter 179 

Hoeveelheid .... .. ... ... .. ... ... ... .. 534 

Info rmatie .. . ...... .. .. .. ... ... ... ... .. 544 

Tanken .... .. .. .... ....... ... 96 


544 

Buitenspiegels 

Verstellen en inklappen ........ . 88 


CD's met MP3-bestanden ...... 305 

CD's met WMA-bestanden ..... 305 

CD-wisselaar ...... ..................... 297 

Chargenummer ...................... . 534 

Claxon............. ......................... 178 

Condensor. ..................... ......... 402 

Contactslot.. ............................ 160 

Controlelampjes ............ ......... 183 

Cruise control 


Cruise contro!. ....... .. ... ..... .. ... 231 


Adaptieve cruise control ...... 235 

Curtain airbags ....................... 113 


• 
Dagteller. .. ............................... 179 

Dakconsole.............................. 356 


Dashboardkastje ..................... 354 

Dashboardverlichting, 


regelbare ........................ ... .... 182 

Display buitentemperatuur .. .. 363 

Display 


Head-up display .. .... ...... ... ... . 204 


Ritinformatie .... .... ........ ...... ... 186 


Waarschuwingsmeldingen ... 467 


Elektrisch bedienbare ruiten ... 90 

Elektrische 


stuurbekrachtiging ........ ....... 250 

Elektronische sleutel 


Als de batterij van de 

elektronische sleutel 
ontladen is ....... .. ............ ... . 515 


Vervangen van batterij ... ..... . 423 


EPS........................................... 250 

Extra opbergvakken ............... 370 


Fleshouder .......... ............. .. 359 


Gereedschap ....... .. .................. 481 

Gewichten 


Gewichten 532 


Gloeilampen 

Vermogen 543 

Vervangen .. .... ..... .. ..... ....... ... 438 


Haken 


Bagage . ... .... ..... .......... 370 


Handsfree-systeem (voor 

een mobiele telefoon) .......... 320 


Head-up display ...................... 204 

Hoofdsteunen ........................... 76 

Hybridesysteem 


Hoogspanningsonderdelen .... 32 


Scherm energiemonitor/

verbruik..... ..... ..... ......... ...... 188 


Startknop ..... .. .. ....... .... .. ... ... . 160 


Uitschakelsysteem voor 


noodgevallen 33 


Identificatie 

Auto .. ...... ..... ... .... ........ .... .... 533 


Motor...... .. ..... .... .... ...... .. ..... .. 534 


Inbraaksensor ................... .. .... 106 

Instapverlichting ..................... 349 

Instrumentenpaneel 


Dashboardverlichting , 

regelbare .. .... ........... .......... 182 


Tellers ................ ........... .. .... 179 


Interieurfilter ................... ........ 419 

Interieurverlichting 


Interieurverlichting .... ...... ..... 351 


Schakelaar ..... ... ... .. ..... .... ..... 351 


Vermogen ... .. ....... .... ........ .... 543 


Kentekenplaatverlichting 

Vermogen 543 


Vervangen van gloeilampen 438 

Kilometerteller ........................ 179 

Kindersloten .................. ........... . 65 

Klok .......... .. ............. ................. 186 

Knie-airbag .. .. .......... ... ............. 113 

Knop koplampverstelling ....... 213 
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Koelsysteem 

Controleren 399 

Hoeveelheid 538 

Oververhitting 


hybridesysteem 523 
Voorbereidingen en controles 

voor rijden in de winter ... ... 263 
Koplampen 


Schakelaar ..... ........ .. .. .... ... ... .211 

Vermogen .... .. .... .. .... ............ 543 

Vervangen van gloeilampen 438 


Koplampsproeiers .................. 230 

Krik 


Plaatsen van de krik .. ........... 392 

Schaarkrik ............................ 481 


Krikslinger ............................... 481 


Laadvermogen ........................ 261 

Leeslampjes ............................ 351 
 • 
Make-upspiegels ..................... 362 

Make-upverlichting 

Make-upverlichting .. .. .. ......... 362 
Vermogen .... ............ .. .......... 543 

Meters ...................................... 179 
Middenconsole, achterste 

deel ........................................ 355 
Mistachterlicht 

Vervangen van gloeilampen 438 
Schakelaar .................... .... ... 216 
Vermogen .. .. ........................ 543 

Mistlampen 

Schakelaar ..... ...... .... .. .. ... ...... 216 
Vermogen .. .... .... .... ..... ........ . 543 
Vervangen van 

gloeilampen 438 

Motor 

Als het hybridesysteem 

niet kan worden gestart ..... 512 

Contactslot.. ......... .. ........ .. .... 160 

Motorkap .. .... ..... ...... ... ....... ... 389 

Motorruimte ..... ..... ... ..... ........ 394 

Oververhitting ...... ... .... ...... ... 523 

Starten van het 

hybridesysteem 160 
Startknop 160 

Motorkap 389 
Motorolie 

Controleren 395 
Hoeveelheid 535 
Voorbereidingen en controles 

voor rijden in de winter . .... 263 
Multi-informatiedisplay .......... 186 

Olie 

Motorolie 395 
Onderhoud 

Exterieur 376 
Interieur ...... .... ....... .... .. .. .... ... 379 

Onderhoud en reparatie ...... . 382 
Onderhoudsgegevens .. .. .. ... 532 
Veiligheidsgordels .... ...... ...... 380 
Zelf onderhoud en 

controles uitvoeren ........... . 385 
Ontg rendelingshendel 

Achterklep ............. ........ .... ..... 67 
Motorkap ........... ......... ... ... .... 389 
Tankdopklepje .. .... .... .. ........... 96 

Opbergmogelijkheden ............ 353 
Opslaan ................................... 353 
Oververhitting, 

hybridesysteem 523 

Parkeerlichten voor 
Schakelaar .. .... ........ ........ ..... 211 
Vermogen .......... ..... .... .. ....... 543 
Vervangen van 

gloeilampen ...... ............ ..... 438 
Parkeerrem .............................. 177 
PCS .......................................... 254 
Pech, wat te doen bij 

Als de 12V-accu 
ontladen is .. .... .. ............. .. 518 

Als de elektronische sleutel 
niet goed werkt 515 

Als de motor oververhit 
raakt. .... .... ...... .............. .. ... 523 

Als een van de 
waarschuwingszoemers 
klinkt .... .... ............... .... .... .. . 461 

Als het hybridesysteem 
niet kan worden gestart ..... 512 

Als u denkt dat er iets 
mis is .... .... .. .... .... .............. 460 

Als u uw sleutels verliest.. .... 514 
Als uw auto moet worden 

gesleept.. ...... .. ........ ...... ..... 453 
Wanneer de auto een 

lekke band heeft ........ 481 , 494 
Wanneer er een 

waarschuwingslampje gaat 
branden ........................ .. ... 461 

Wanneer er een 
waarschuwingsmelding 
wordt weergegeven ...... .... . 467 

Wanneer uw auto vast 
komt te zitten .. .. .. ........ ....... 528 

Pollenverwijdering .................. 274 
Portieren 

Achterklep ............ .... ............ .. 67 
Kinderslot achterdeur .... .. .... ... 65 
Portieren 64 

Portiersloten 

Achterklep ...... ..... .. ................. 67 
Afstandsbediening 62 
Portieren .. .... ........ ............ ...... 64 
Smart entry-systeem met 

startknop .............................. 43 

Pre-Crash Safety..................... 254 


Radiateur ................................. 402 
Radio........................................ 291 
RDS (Radio Data Systeem) .... 293 

Regelbare 
instrumentenverlichting ...... 182 

Remsysteem 

Parkeerrem ...... ....... ... .......... 177 
Vloeistof ........ .. ... .... ... .... ..... .. 540 

Reservewiel 
Bandenspanning .................. 541 
Opbergmogelijkheden .... ...... 481 

Richtingaanwijzers achter 
Vermogen ...... .................. .. .. 543 
Vervangen van 

gloeilampen ....................... 438 

Richtingaanwijzers opzij 

Vermogen .. ................ ...... .. .. 543 
Vervangen van gloeilampen 438 

Richtingaanwijzers voor 
Vermogen .................. .... ...... 543 
Vervangen van 

gloeilampen .. ............. .. .... .. 438 

Richtingaanwijzers 

Schakelaar ...... .. ................... 176 
Vermogen ...... ......... .... ...... ... 543 
Vervangen van 

gloeilampen .. ................ .. ... 438 

Rijden 

Juiste houding ............... ....... 111 
Procedures ........ .. .. .... 148 
Tips voor inrijperiode ....... .. .. 149 
Tips voor rijden in 

de winter ...... .. .. .......... .... .... 263 

Ritinformatie ........................... 186 
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Ruiten 

Achterruitverwarming ... . .. .... 287 
Elektrisch bedienbare ru iten .. 90 
Ruitensproeier.. ...... .... .. 218, 223 

Ruitenwissers ................. 218, 223 

Schakelaar 

Alarmknipperlichten .... ..... .. .. 452 
Blokkeerschakelaar 

ruitbediening ... ... ..... ... ..... ... .. 90 
Centrale vergrendeling ...... .. ... 64 
Contactslot ... ......... .. .. ... ... .. ... 160 
Lichtschakelaars ..... ... ...... .... 211 
Mistlampen .... ... ........... .. .. ... .. 216 
Ruitbediening 90 
Ruitenwisser- en 

ruitensproeier. ..... ..... . 218, 223 
Schakelpatroonschakelaar ... 171 
Solar Ventifation-systeem .... 280 
Startknop ...... ....... ........ ..... .... 160 

Schoonmaken 

Exterieur. ... .... ......... .. ... .. ..... .. 376 
Interieur ... .. .. .. ........ .. ..... .. .... .. 379 

Veiligheidsgordels ..... ... .. .... .. 380 
Schuif-/kanteldak ........... ..... ...... 92 
Selectiehendell 

versnellingspook . 

Side airbags .... ........ ........... . 113 
Slepen/trekken 

Slepen in een noodgeval ..... 454 
Trekken van een 

aanhangwagen 267 
Sleutels 

Afstandsbediening .. .... ... .. .. ... 62 
Als u uw sleutels verliest.. .... 514 
Elektronische sleutel ........ ...... 62 
Mechanische sleutel ... ..... .. ... . 41 
Plaatje met sleutelnummer .. .. 42 
Sleutels .............. .. ..... ........ ... .. 41 
Startknop.. .. .... ... ..... ... ..... ... .... 160 
Wanneer de batterij van 

de elektronische sleutel 

leeg is 
 515 

Smart entry-systeem /
met startknop 


Instapfunctie 
 43 

Plaats van antenne 
 46 

Starten van het 


hybridesysteem ...... ... ........ 160 

Sneeuwkettingen .................... 265 

Snelheidsmeter ....................... 179 

Solar Ventilation-systeem...... 280 

Specificaties...................... .. .... 532 

Spiegels 


Binnenspiegel .... .. ... .... ... ... .. ... 86 

Buitenspiegels .. ... .. ................ 88 

Buitenspiegelverwarming ..... 287 


Make-upspiegels .. .. ... .......... . 362 

Spraaktoets ............................. 327 

Sproeier 


Controleren ......... ...... .... ... ... 403 

Schakelaar .... ...... .. ...... .. .... .. 223 

Voorbereidingen en controles 


voor rijden in de winter .. .... 263 

Startblokkering ....................... 100 

Stoelen 


Hoofdsteun ... .. .. .. .. ....... .. .. ....... 76 

Houding achter het 


stuur, tips .... .. ............ .... ..... 111 

Plaatsen van 


veiligheidssystemen 


voor kinderen .... ...... .. ........ 134 

Schoonmaken ..... .. 379 

Stoelverwarming 366 

Verstellen 
 72 
Verstellen , 

voorzorgsmaatregelen .... ... .. 73 
Stoelverwarming..................... 366 
Stuurwiel 

Audiotoetsen 317 

Verstellen 
 85 

Systemen met persoonlijke 

voorkeursinstelfingen .......... 545 

Taal 
Multi-informatiedisplay ... ...... 186 

Tankdopklepje...................... .. ... 96 
Telefoontoets ............. ............. 327 
Tips voor inrijperiode ...... ....... 149 

Tips voor rijden in 
de winter................................ 263 


Transm issie 
Schakelaar stand P .. .. ... ... .... 172 
Transmissie ....... ... ......... .... .. 169 

TRC .......................................... 250 

Trekken van een 
aanhangwagen .............. .. 267 

Vastzitten 
Wanneer uw auto vast 

komt te zitten .... ... .. ... ... ...... 528 
Veiligheidsgordels 

Blokkeerautomaat (ELR) .. ..... 80 
Blokkeerautomaat met 

vergrendelmogelijkheid 
(ALR) ...... .... ...... .. .......... ..... .. 80 

Gordelspanners ................. ... . 79 
Plaatsen van baby- en 

kinderzitjes .. .. .. ......... .. ........ 134 
Veiligheidsgordel afstellen .... . 78 
Veiligheidsgordels 

schoonmaken en 
onderhouden ... ...... .... ... .. ... 380 

Veiligheidsgordels 
vastmaken bij kinderen .. ..... . 81 

Veiligheidsgordels 
vastmaken .. ... ... .... ..... ...... .... 78 

Waarschuwingslampje ...... ... 464 
Zwangere vrouwen , 

correct gebruik van 
veiligheidsgo rdel... ... ....... ... .. 81 

'A'., ";1 IT": 

Veiligheidsvoorzieningen 
voor kinderen 

Achterklep .... .......... ... .... .. .. ..... 67 

Baby- en kinderzitjes 

plaatsen .............. .. ... ..... ... .. 134 
Baby- en kinderzitjes ..... ..... . 125 
Batterij elektronische sleutel , 

voorzorgsmaatregelen ...... 425 
Blokkeerschakelaar 

ruitbediening .... .................... 90 
Kindersloten ...... .............. ..... 65 
Veiligheidsgordels , op de 

juiste manier vastmaken 
bij kinderen .. .. ...... .. .. ... ... .. .. . 81 

Voorzorgsmaatregelen 
airbags .. ...... .... .... ........... .. .. 120 

Voorzorgsmaatregelen 
elektrisch bedienbare ruiten 91 

Voorzorgsmaatregelen 
schuif-/kanteldak ...... ... ... .. ... 92 

Voorzorgsmaatregelen veilig
heidsgordels .... ... ..... ..... ..... .. 82 

Velgen .................... .................. 417 
Verlichting 

Interieurverlichting .... ......... .. 349 
Lichtschakelaar ... ... ... .... ... ... . 211 
Make-upverlichting .. ... ... ... .... 362 
Richtingaanwijzer

schakelaar .. .... .. ...... .. ..... . '" 176 
Schakelaar 

alarm knipperlichten ... .... .... 452 
Schakelaar 

alarm knipperlichten .. ..... .... 452 

Schakelaar mistlampen ....... 216 

Vermogen .. .. ....................... 543 

Vervangen van 

gloeilampen 438 
Vervangen 

Banden 481 
Batterij elektronische 

sleutel .. ...................... .. .... . 423 

Gloeilampen .... ... ... ..... .. ... .. ... 438 

Zekeringen ... ... .. ..... ............. 426 
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Verwarming 
Achterruit.. .. ................. ... ..... 287 


Buitenspiegels .. ... ...... ..... ...... 287 


Stoelverwarming 366 

Vloeistof 

Remsysteem 540 

Ruitensproeiers .... ..... ... .... .... 403 


Vloermatten ................ 369 

Voertuigidentificatie


nummer ........ .. ............ .. ... 533 

Voorstoelen 


Verstellen 72 

VSC+ (voertuigstabiliteits


regeling+) 250 


Waarschuwingslam pje 

bestuurdersgordel.. .............. 464 


Waarschuwingslam pje 

voorpassagiersgordel.. ........ 464 


Waarschuwingslampjes 

Airbags ....... ............ .......... .... 462 


Antiblokkeersysteem 


(ABS) ........... ......... .... ......... 462 

Automatische 


Centraal 


Elektrische 


Geopend 


Hoge 


koplampverstelling ........ ... .. 462 


waarschuwingslampje ... ... . 464 


stuurbekrachtiging .. .. .. .... ... 462 


portier/achterklep .... .... .... ... 464 


koelvloeistoftemperatuur ... 464 


Laadsysteem ........................ 462 

Laag brandstofniveau ..... .. .. . 464 


Motorcontrolelampje ...... .. .... 462 


Pre-Crash Safety-systeem ... 462 


Remsysteem ................. .... ... 461 

Waarschuwingssysteem 


veiligheidsgordels .. .. .......... 464 

Waarschuwingsmeldingen .... 467 


Waarschuwingszoemers 
Remsysteem ........... ......... .... 461 
 ( 
Geopend 


portier/achterklep ......... .. ... 464 


Waarsch uwingssysteem 


veiligheidsgordels ...... ........ 464 


Wassen en in de 

was zetten .................... 376 


Zekeringen .. ................ .. .......... 426 

Zelf onderhoud en 


controles uitvoeren .............. 385 

Zonnekleppen ......................... 361 
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De auto een lekke band heeft 

Het hybridesysteem niet start. 

Het waarschuwingslampje hoge 
koelvloeistoftemperatuur gaat branden 

Er stoom onder de motorkap 
vandaan komt 

u uw sleutels verliest 

De 12V-accu raakt ontladen 

De portieren niet vergrendeld kunnen 
worden 

De claxon afgaat 

De auto vastzit in modder of zand 

I.AI, de auto eeo lekke bood heeft 

Startblokkering 

Als het hybridesysteem niet kan worden gestart 

Als de 12V-accu ontladen is 

Als de motor oververhit raakt 

Als u uw sleutels verliest 

Als de 12V-accu ontladen is 

Portieren 


Achterklep 


Alarm 

Als de auto vastzit 

Een waarschuwings- of controlelampje Als een waarschuwingslampje gaat branden of 

gaat branden een waarschuwingszoemer klinkt. .. 

Q~ I'lil~sa, 
A4 >i
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• Waarschuwingslampjes 

Centraal waarschuwingslampje 

Blz. 464 

Waarschuwingslampje 
laad systeem Blz. 462 

1 ~ I. Motorcontrolelampje 

~ Blz. 462 

1 ~m~ 1 Waa",huw'o9,'ampjeI remsysteem 
• (rood) Blz. 461 

rschUWingSlampje 

r1fflrn~ remsysteem 

~WjJ (geel) Blz. 462 

,--_ _ ---, Waarschuwingslampje 

[mJ
waa.

automatische koplamp
verstelling Blz. 462 

Waarschuwingslampje open 
portier/achterklep Blz. 464 

1 ...... 1 Waarschuwingslampje
r{ airbagsysteem Blz. 462 

1 ~8D 1wa""h",,"o,,'ampje
ABS 	 antiblokkeer

systeem Blz. 462 

Waarschuwingslampje 
elektrische 
stuurbekrachtiging Blz. 462 

~ Waarschuwingslampje PCS 

~ Blz. 462 

DJ waarsChUWingSla. mpje hoge 
__ &-....... koelvloeistof BI 464 
~ temperatuur z. 

Waarschuwingslampje laag 
brandstofniveau Blz. 464 

Controlelampje veiligheidsgordel 
bestuurder Blz. 464 

PASSENGER OFF 1,# ON ~ ~ 
AIR BAG ~ ~ '"0" 

Waarschuwingslampje veiligheidsgordel 

voorpassagier Blz. 464 
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INFORMATIE VOOR HET TANKSTATION 


Blz. 389 Blz. 96 

Blz. 389 Blz. 96 Blz. 541 

JTNPP156 

Inhoud 
brandstoftank 

;. y 45 liter (11 ,9 gal., 9,9Imp.gal.) 
I 

Brandstofsoort Uitsluitend loodvrije benzine Blz. 97, 535 

Bandenspanning koud Blz. 541 

Hoeveelheid 
motorolie 
(verversen) 

Liter (qt. , Imp.qt.) 
Met filter 4,2 (4,4, 3,7) 
Zonder filter 3,9 (4,1 , 3,4) 

Soort motorolie 

Originele Toyota-motorolie of gelijkwaardig 
Oliesoort: 
OW-20, 5W-20, 5W-30 en 10W-30: 
API SL "Energy-Conserving", 
SM "Energy-Conserving" of Blz. 535 
I LSAC multigrade-motorolie 
15W-40 en 20W-50: 
API SL of SM multigrade motorolie 
Aanbevolen viscositeit: OW-20 
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