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Düğmeler (Sağdan direksiyonlu araçlar)
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 İç (Sağdan direksiyonlu araçlar)
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Tavan (Sağdan direksiyonlu araçlar)
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Şarj bölgesi

Üretken şarjı gösterir.

Hybrid Eko bölgesi

Benzinli motorun çok sık kullanılmadığını gösterir.

Benzinli motor çeşitli durumlarda otomatik olarak duracak ve yeniden çalışacaktır.

Eko bölgesi

Aracın çevre dostu bir şekilde sürüldüğünü gösterir.

Güç bölgesi

Çevreci sürüş aralığının üzerine çıkıldığını gösterir (örneğin maksimum güçte sürüş gibi)

 Seçilen sürüş moduna bağlı olarak Hybrid Sistem Göstergesi veya devir saati görüntülenir.

Hybrid Sistem Göstergesi veya devir saati her zaman araç bilgi ekranı  bölümünde görün-

tülenecek şekilde ayarlanabilir. 
 Hybrid Sistem Göstergesi aşağıdaki koşullarda görüntülenir:

• Devir saati ayarı sürüş moduna göre değişecek şekilde yapıldığında ve sport modu dışında bir
sürüş modu seçildiğinde

• Devir saati ayarı her zaman Hybrid Sistem Göstergesini görüntüleyecek şekilde ayarlandı-
ğında

Hybrid Sistem

Aracınız hybrid bir araçtır. Bu özellikleri ile sıradan bir araca göre farklılıkları vardır. Aracınızın
özelliklerini iyi bildiğinizden emin olun ve dikkatli kullanın.

Hybrid sistem, benzinli motorun ve elektrik motorunun (çekiş motoru) kullanımını sürüş koşulla-
rına göre bir araya getirerek yakıt verimliliğini artırır ve egzoz emisyonlarını azaltır.

Bilgi için “Kullanıcı El Kitabı”na bakın.

Hybrid Sistem Göstergesi

 F SPORT modelleri hariç  F SPORT modelleri

A

B

C

D
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 Göstergenin ibresini (F SPORT modelleri hariç) veya çubuk grafiği (F SPORT modelleri) Eko
bölgesinde tutarak daha çevreci bir sürüş gerçekleştirilebilir.

 Şarj bölgesi geri kazanım* durumunu gösterir. Geri kazanılan enerji, hybrid aküsünü (çekiş

aküsü) şarj etmek için kullanılacaktır.

*: Bu kılavuzda kullanılan “üretkenlik” kelimesi aracın hareketi sayesinde üretilen enerjinin elektrik

enerjisine dönüştürülmesini ifade eder.

Vites kolu N konumundayken, motor çalışıyor olsa bile hybrid akü (tahrik aküsü) şarj edilmeyecek-
tir. Bu nedenle, araç uzun bir süre boyunca vites kolu N konumunda bırakılırsa hybrid akü (çekiş
aküsü) deşarj olur ve bu nedenle araç çalışmayabilir.

Aşağıdaki durumlarda kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür ve hybrid akü (çekiş aküsü)
şarj olurken yavaşlama kuvveti elde edilebilir.

 Sürüş esnasında vites D veya S konumundayken, gaz pedalı bırakılmış olmalıdır.
 Sürüş esnasında vites D veya S konumundayken, fren pedalına basılmalıdır.

Hybrid akü (çekiş aküsü) şarjı

Geri kazanımlı frenleme
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"READY" göstergesi yanarken ve araç hareket edebilecek durumdayken bile hiç motor sesi ve tit-
reşimi olmayabilir. Güvenliğiniz için, araç park halindeyken park frenini çalıştırınız ve vitesi P konu-
muna aldığınızdan emin olun.

Hybrid sistemde çalışırken aşağıdaki sesler ve titreşimler oluşabilir, bu bir arıza değildir:

 Motor bölmesinden gelen motor sesleri duyulabilir.
 Hybrid sistem çalışıp durduğunda arka koltuğa yakın olan hybrid aküsünden (çekiş aküsü) ses

duyulabilir.
 Hybrid sistem çalıştırıldığında veya durdurulduğunda, hybrid aküden (çekiş aküsü), arka kol-

tukların arkasından, çıtırtı veya yumuşak bir şıkırtı gibi röle çalışma sesleri gelebilir.
 Bagaj kapısı açıldığında hybrid sistemden ses duyulabilir.
 Araç düşük hızlarda sürüldüğünde veya rölantideyken benzinli motor devreye girip çıkarken

şanzımandan ses duyulabilir.
 Ani hızlanmalarda motor sesi duyulabilir.
 Fren pedalına basıldığında veya gaz pedalı bırakıldığında, geri kazanımlı frenleme nedeniyle

sesler duyulabilir.
 Benzinli motorun çalışması ve durması sırasında titreşim hissedilebilir.
 Arka koltukların altındaki havalandırma deliklerinden soğutma fanı sesleri duyulabilir.

Aracın yakıtı bitmişse ve hybrid sistem çalıştırılamıyorsa, araca yeteri kadar benzin doldurarak
düşük seviye yakıt uyarı lambasını söndürün. Az miktarda yakıt varsa, hybrid sistem çalıştırılamaya-
bilir. (Araç düz bir zemindeyken standart yakıt miktarı yaklaşık 11,0 L civarındadır. Araç yokuşta
olduğunda, bu değer değişebilir. Araç eğimliyken ilave yakıt ekleyin.)

Hybrid araçlara özgü sesler ve titreşimler

Yakıt bitmekte
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Hybrid sistemde bir arıza olduğunda veya uygun olmayan şekilde kullanıldığında ekranda otoma-
tik olarak bir mesaj görüntülenir.

Araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntüle-
nirse, mesajı okuyun ve talimatları uygulayın.

Hybrid uyarı mesajı
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Elektronik anahtarlar

• Akıllı giriş ve çalıştırma sisteminin çalıştırıl-
ması (S.25)

• Uzaktan kumanda kontrol fonksiyonlarının
çalıştırılması

Mekanik anahtarlar

Anahtar numarası plakası

Kartlı anahtar (elektronik anahtar) (bazı
modellerde)

Akıllı giriş ve çalıştırma sisteminin çalıştırıl-
ması (S.25)

Tüm kapıları kilitler

Camları*2 ve açılır tavanı*1, 2 veya panora-

mik açılır tavanı*1, 2 kapatır

Tüm kapıları açar

Camları*2 ve açılır tavanı*1, 2 veya panora-

mik açılır tavanı*1, 2 açar

Elektrikli bagaj kapağını açar ve kapatır*1

*1: Bazı modellerde

*2: Bu ayarlar, herhangi bir yetkili Lexus bayisi

veya Lexus yetkili servisine ya da güvenilir
başka bir profesyonele yaptırılmalıdır.

Anahtarlar

Anahtarlar

A

B

C

D

Uzaktan kumanda

A

B

C

D

E
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Serbest bırakma düğmesine basarak mekanik
anahtarı yerinden çıkarın.

Mekanik anahtar sadece bir yönde takılabilir,
anahtarın tek bir tarafta kanalları vardır. Anahtar
kilit yuvasına takılamıyorsa, ters çevirip tekrar tak-
mayı deneyin.

Mekanik anahtarı kullandıktan sonra elektronik
anahtarı içinde saklayın. Mekanik anahtarı, elekt-
ronik anahtarla birlikte taşıyın. Elektronik anahta-
rın pili biterse veya giriş fonksiyonu düzgün
çalışmazsa, mekanik anahtarı kullanmanız gere-
kecektir.

Mekanik anahtar
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1 Kapıların kilidini açmak için kapı kolunu

tutun.*

Kolun arkasındaki sensöre dokunduğunuz-
dan emin olun.

Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye boyunca
kapı kilitleri açılamaz.

*: Kapı kilidi açma ayarları değiştirilebilir.

2 Kapıları kilitlemek için kilitleme sensörüne (kapı kolu yüzeyindeki girinti) dokunun.

Kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğini kontrol edin.

1 Tüm kapıları kilitler

Kapının güvenli bir şekilde kilitlendiğini kont-
rol edin.

2 Tüm kapıları açar

Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye boyunca
kapı kilitleri açılamaz.

Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi

Aşağıdaki işlemler, elektronik anahtar (kart anahtarı da dahil) üzerinizde, örneğin cebinizde taşı-
narak gerçekleştirilebilir. Sürücü her zaman elektronik anahtarı üzerinde bulundurmalıdır.

Hybrid sistemin çalıştırılması ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 26.

Kapıların dışarıdan kilitlenmesi ve kapı kilitlerinin açılması

Bagaj kapağının dışarıdan kilitlenmesi ve kapı kilitlerinin açılması

Elektronik anahtar düzgün çalışmadığında ne yapılması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi için,
bkz. sayfa 89.
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1 Park freninin devrede olduğunu kontrol edin.

2 Vites kolunun P konumunda olduğunu kontrol edin.

3 Fren pedalına sıkıca basın.

 ve araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir. 

Eğer görünmezse, hybrid sistem çalıştırılamaz.

4 Güç düğmesine kısa ve sertçe basın.

Güç düğmesini kullanırken, tek bir kısa ve
güçlü basma yeterlidir. Düğmeye basmak ve
basılı tutmak gerekli değildir.

"READY" gösterge ışığı yanarsa, hybrid sis-
tem normal olarak çalışacaktır.

"READY" ışığı yanıncaya kadar fren pedalına
basmayı sürdürün.

Hybrid sistem tüm güç düğmesi modlarında
çalıştırılabilir.

5 "READY" gösterge ışığının yandığını kontrol edin.

"READY" ışığı sönükken araç hareket etmez.

Çalıştırma (Kontak) Düğmesi

Anahtar yanınızdayken, aşağıdaki durumlar gerçekleştiğinde, hybrid sistem çalışır ya da kontak
(power) düğmesi modu değişir.

Hybrid sistemin çalıştırılması
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1 Aracı tamamen durdurun.

2 Park frenini çekin ve vites kolunu P konumuna getirin.

3 Güç düğmesine basın.

4 Fren pedalından ayağınızı çekin ve göstergelerdeki görüntünün kaybolduğunu kontrol edin.

Modlar fren pedalı serbest bırakılıp çalıştırma düğmesine basılarak değiştirilebilir. (Düğmeye her
basıldığında mod değişir.)

1 Kapalı*

Dörtlü flaşörler kullanılabilir.

2 ACCESSORY modu

Müzik sistemi gibi bazı elektrikli bileşenler
kullanılabilir.

Göstergelerde "ACCESSORY" görüntülenir.

3 ON (açık) modu

Tüm elektrikli bileşenler kullanılabilir.

Göstergelerde "IGNITION ON" görüntüle-
nir.

*: Hybrid sistemi durdururken vites kolu P harici

bir konumdaysa, güç düğmesi kapalı konuma
değil, ACCESSORY moduna geçer.

Hybrid sistemi durdurma

Güç düğmesi modlarını değiştirme
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Sadece acil bir durumda, örneğin aracın normal şekilde durdurulması imkansız hale gelirse, aşağı-
daki işlemi yaparak aracı durdurun:

1 Fren pedalına sürekli ve sıkıca her iki ayağınızla basın.

Pedala sürekli olarak basıp çekmeyin, aksi takdirde fren yapmak için gereken kuvvet artacak-
tır.

2 Vites kolunu N konumuna alın.

 Vites kolu N konumuna alınırsa
3 Yavaşladıktan sonra, aracınızı yol kenarında güvenli bir yerde durdurun.

4 Hybrid sistemi durdurun.

 Vites kolu N konumuna geçmezse
3 Aracın hızını mümkün olduğunca azaltabilmek için her iki ayağınızla fren pedalına basmaya

devam edin.

4 Hybrid sistemi durdurmak için, çalıştırma
düğmesini ardışık 2 saniye veya daha fazla
süreyle basılı tutun veya ard arda 3 kez veya
daha fazla basın.

5 Aracı yol kenarında güvenli bir yerde durdurun.

Acil durumda aracınızın durdurulması gerekiyorsa
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EV sürüş modunu açar veya kapatır

EV sürüş modu devreye alındığında, EV sürüş
modu göstergesi yanacaktır. EV sürüş modunda
düğmeye basıldığında normal sürüş moduna
dönülür (benzinli ve elektrikli motor [çekiş
motoru] kullanılır).

EV Sürüş Modu

EV sürüş modunda, gerekli güç hybrid aküyle sağlanır (çekiş aküsü) ve aracı sürmek için elektrik
motoru (çekiş motoru) kullanılır.
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Güç düğmesi AÇIK konumdayken fren

pedalına basılı tutarak vites kolunu hareket ettirin.

Vites kolunu P ve D konumları arasında hareket
ettirirken, aracın tamamen durduğundan emin
olun.

*1: Normal sürüşte yakıt tasarrufu sağlamak ve gürültüyü azaltmak için vites kolunu D konumuna

getirin.

*2: S modunu kullanarak vites değiştirdiğinizde, aracın hızlanmasını ve motor freni kuvvetini kont-

rol edebilirsiniz.

Hybrid Şanzıman

Vites kolunu kullanma

Vites konumu amacı ve işlevi

Vites konumu Amaç veya işlev

P Araç park halinde/hybrid sistemi çalıştırılırken

R Geriye hareket

N Boş konum

D Normal sürüş*1

S S modunda sürüş*2
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Sürüş modu
S.51

Geçici olarak manuel vites ile aracı kullanmak için, direksiyondan vites kumandasını (“-“) kullanın.
Vites konumunu değiştirerek uygulanacak motor freni kuvvetini seçebilirsiniz. “-“ ve “+” vites
kumandalarını kullanarak istediğiniz vites konumunu seçebilirsiniz.

1 Vites yükseltme

2 Vites düşürme

Seçilen vites konumu, göstergelerde D1 ile D6
arasında gösterilir.

"-" vites kumandası kullanıldığındaki ilk vites
konumu, aracın hızına göre otomatik olarak D4
veya D5'e ayarlanır.

Normal D konumunda sürüşe geri dönmek için,
direksiyondaki “+” vites kumandasına bir süre
basılı tutulmalıdır.

Vites konumları ve fonksiyonları
 6 kademe motor frenleme kuvveti arasından seçim yapabilirsiniz.
 Düşük vites, yüksek vitesten daha fazla motor freni yaratır ve motor devri de artar.

Sürüş modunun seçilmesi

D konumunda vites konumlarının seçilmesi
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S moduna geçmek için vites kolunu S konumuna alın. Vites kolunu veya direksiyondaki vites
kumandalarını kullanarak vites seçimi yapılabilir ve istediğiniz viteste sürüş yapabilirsiniz. Vites kolu
ve direksiyondaki “-“ ve “+” vites kumandalarını kullanarak istediğiniz vites konumunu seçebilirsi-
niz.

1 Vites yükseltme

2 Vites düşürme

Seçilen vites konumu, göstergelerde S1 ile S6 ara-
sında gösterilir.

S modundaki ilk vites aralığı, araç hızına bağlı ola-
rak S4 veya S5'e ayarlanır.

Vites konumları ve fonksiyonları
 6 hızlanma ve motor frenleme kuvveti seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz.
 Düşük vites, yüksek vitesten daha fazla ivme ve motor freni sağlar ve motor devri de artar.
 1. ile 4. vitesler arasında hızlanırsanız, araç hızına bağlı olarak vites konumu otomatik olarak

yükselebilir.

S konumunda vites seçimi
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1 Sağa dönüş

2 Sağ şeride geçmek (kolu iki konum arasına
getirip bırakın)

Sağ sinyal 3 kez yanıp söner.

3 Sol şeride geçmek (iki konum arasına getirip
bırakın)

Sol sinyal 3 kez yanıp söner.

4 Sola dönüş

Sinyal Kolu
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Park freni manuel olarak çalıştırılabilir ve serbest bırakılabilir.

Park freni ışığı

1 Park frenini çekmek için park freni düğmesini
çekin

Park freni gösterge ışığı ve park freni ışığı
yanar.

Acil bir durumla karşılaştığınızda ve sürüş
sırasında park freninin kullanılması gerekti-
ğinde, park freni anahtarını çekili tutun.

2 Park frenini bırakmak için park freni düğme-
sine basın

Fren pedalına basılı haldeyken park freni düğ-
mesine basın.

Park freni gösterge ışığı ve park freni ışığının
söndüğünden emin olun.

Park freni otomatik serbest bırakma işlevi:
Yavaşça gaz pedalına basın. Park freni gös-
terge ışığı ve park freni ışığının söndüğünden
emin olun.

Park freni gösterge ışığı ve park freni ışığı
yanıp sönerse anahtarı tekrar kullanın.

Park Freni

Park freni otomatik veya manuel olarak çekilebilir veya bırakılabilir.

Manuel modun kullanılması

A
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Otomatik modda park freni, vites kolunun çalışmasına göre otomatik olarak çekilebilir veya bırakı-
labilir. Ayrıca, otomatik modda da park freni manuel olarak çekilebilir veya serbest bırakılabilir.

Araç dururken, araç bilgi ekranında “Automatic
Mode On” (Otomatik Mod Açık) görünene kadar
park freni düğmesini çekili tutun.

Otomatik mod açık olduğunda, park freni aşağı-
daki şekilde çalışır.

 Vites kolu P dışında bir konuma getirildiğinde
park freni serbest bırakılır ve park freni gös-
terge ışığı ve park freni ışığı söner.

 Vites kolu P konumuna getirildiğinde park freni
devreye girer ve park freni gösterge ışığı ve
park freni ışığı yanar.

Fren pedalı basılı halde vites kolunu çalıştırın.

Araç dururken, araç bilgi ekranında “Automatic
Mode Off” (Otomatik Mod Kapalı) görünene
kadar park freni düğmesini basılı tutun.

Otomatik modu açık konuma getirir

Otomatik modu kapatır



36

Freni basılı tutma sistemini çalıştırır

Freni basılı tutma işlevi bekleme göstergesi (yeşil)

 yanar. Sistem freni basılı tutarken, fren basılı

tutma göstergesi (sarı)  yanar.

Freni Basılı Tutma

Freni basılı tutma sistemi, sistem çalışırken aracı durdurmak için fren pedalına basıldığında ve
vites kolu D, S veya N konumundayken freni basılı tutar. Vites kolu D veya S konumundayken gaz
pedalına basıldığında, sistem yumuşak bir kalkış için freni bırakır.

A

B
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Ekran 
Araç bilgi ekranında menü simgelerini seçerek sürüşle ilgili çeşitli bilgiler görüntülenebilir. Araç
bilgi ekranı ayrıca ekran ayarları ve diğer araç ayarlarını değiştirmek için de kullanılabilir.

Bazı durumlarda uyarı veya öneri/tavsiye açılır ekranları da görüntülenir.

Menü simgeleri

Araç Bilgi Ekranı

Ekran ve menü simgeleri

 F SPORT modelleri hariç  F SPORT modelleri

Sürüş bilgileri

Navigasyon sistemi bağlantılı gösterim (bazı modellerde)

Müzik sistemine bağlı ekran

Sürüş destek sistemi bilgileri (bazı modellerde)

Uyarı mesajı görüntüleme

Ayarları görüntüleme

Araç sistemlerinden herhangi birinde bir sorun algılanırsa, araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı
görüntülenir.
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: Menü simgelerini seçer

: Görüntülenen içeriği değiştirir,

ekranı yukarı/aşağı kaydırır ve imleci hareket
ettirir

Basın: Gir/Ayarla
Basılı tutun: Sıfırla

Önceki ekrana dönün

Düğmenin basılı tutulması, seçilen menü sim-
gesinin ilk ekranını görüntüler.

Basın: Üst ekranı görüntüler
Basılı tutun: Mevcut ekranı üst ekran olarak
kaydeder

Çağrı gönderme/alma ve tarih görüntüleme

Ahizesiz kullanım sistemine bağlı olarak,
çağrı gönderme veya alma mesajı görüntüle-
nir. Ahizesiz kullanım sistemi ile ilgili ayrıntılı
bilgi için bkz. "NAVİGASYON VE MULTİ-
MEDYA SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI".

Sayaç ekranının değiştirilmesi

A

B

C

D

E
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Navigasyon sistemi-bağlantılı ekran alanı (bazı modellerde)

Mesaj görüntüleme alanı

/  simgesi

Sürüş destek sistemi durumu görüntüleme ekranı (bazı modellerde)

Araç hızı ekranı

Hybrid Sistem Göstergesi/Devir Saati

Vites konumu ekranı

HUD (Yansıtmalı gösterge ekranı) düğmesi

Yansıtmalı Gösterge Ekranı (bazı modellerde)

Yansıtmalı gösterge ekranı, göstergelere ve navigasyon sistemine (bazı modellerde) bağlıdır ve
mevcut araç hızı gibi çeşitli bilgileri sürücünün önüne yansıtır.

Sistem bileşenleri

A

B

C

D

E

F

G

H
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HUD (Yansıtmalı gösterge ekranı) düğmesine
basın.

Yansıtmalı gösterge ekranının kullanımı

Yansıtmalı gösterge ekranına güneş gözlüğü, özellikle de polarize güneş gözlüğü ile bakıldı-
ğında karanlık görünebilir veya görülmesi zor olabilir.
Yansıtmalı gösterge ekranının parlaklığını ayarlayın veya gözlüğünüzü çıkarın.
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1  Ön konum, arka, arka işaret lambası,

plaka aydınlatması ve gösterge paneli aydın-
latma lambaları yanar.

2  Farlar ve yukarıda belirtilen tüm lamba-

lar yanar.

3  Farlar, gündüz sürüş farları ve yukarıda

belirtilen lambalar yanar ve otomatik söner.
(Güç düğmesi AÇIK konumdayken.)

1 Farlar açıkken, uzun farı çalıştırmak için kolu
ileriye doğru itin.

Uzun farı kapatmak için kolu kendinize doğru
orta konumuna çekin.

2 Uzun farları bir kez açıp kapatmak için kolu
kendinize doğru çekin ve bırakın.

Kısa far açık veya kapalıyken selektör yapabi-
lirsiniz.

AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi) olan
araçlarda, güç düğmesi kapalı konumdayken
kolu ileri doğru çekerek uzun farlar yakıla-
maz.

Far Anahtarı

Uzun farların açılması
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1 Far düğmesi  veya  konumunday-

ken kolu ileri itin.

2 Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesine
basın.

Sistem çalışırken Sürüşe Duyarlı Uzun Far
Sistemi gösterge ışığı yanar.

AHS (Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi) (bazı modellerde)

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi ilerideki araçların, sokak lambalarının vb. ışık seviyesini değer-
lendirmek için ön camın üst kısmında arka tarafta bulunan kamera sensöründen yararlanır ve
otomatik olarak far ışıklarının dağıtımını gereken şekilde kontrol eder.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sisteminin çalıştırılması
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Kısa farlara geçiş
Kolu orijinal konumuna çekin.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi gösterge ışığı
sönecektir.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemini tekrar çalıştır-
mak için kolu yeniden itin.

Uzun farlara geçiş
Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi düğmesine
basın.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi göstergesi söne-
cek ve uzun far göstergesi yanacaktır.

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemini tekrar çalıştır-
mak için düğmeye basın.

Uzun farların manuel olarak açılıp kapatılması
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1 Far düğmesi  veya  konumunday-

ken kolu ileri itin.

2 Otomatik Uzun Far düğmesine basın.

Sistem çalışırken Otomatik Uzun Far Sistemi
gösterge ışığı yanar.

Otomatik Uzun Far (bazı modellerde)

Otomatik Uzun Far Sistemi ilerideki araçların, sokak lambalarının vb. ışık seviyesini değerlendir-
mek için ön camın üst kısmında arka tarafta bulunan kamera sensöründen yararlanır ve otomatik
olarak uzun farları açar veya kapatır.

Otomatik Uzun Far sisteminin çalıştırılması



45

Kısa farlara geçiş
Kolu orijinal konumuna çekin.

Otomatik Uzun Far göstergesi sönecektir.

Otomatik Uzun Far sistemini tekrar çalıştırmak
için kolu itin.

Uzun farlara geçiş
Otomatik Uzun Far düğmesine basın.

Otomatik Uzun far göstergesi sönecek ve uzun
far göstergesi yanacaktır.

Otomatik Uzun Far Sistemini tekrar çalıştırmak
için düğmeye basın.

Uzun farların manuel olarak açılıp kapatılması
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 Arka sis lambası düğmesi

1  Arka sis lambasını kapatır

2  Arka sis lambasını açar

Düğmeyi bıraktığınızda  konumuna geri

dönecektir.

Bilezik tekrar döndürüldüğünde yalnızca
arka sis lambaları kapatılır.

 Ön ve arka sis lambası düğmesi

1  Ön ve arka sis lambalarını kapatır

2  Ön sis lambalarını çalıştırır

3  Ön ve arka sis lambalarını çalıştırır

Düğmeyi bıraktığınızda  konumuna geri

dönecektir.

Bilezik tekrar döndürüldüğünde yalnızca
arka sis lambaları kapatılır.

Sis Lambası Düğmesi (bazı modellerde)

Sis lambaları, yağmurlu ve sisli havalar gibi görüş mesafesinin az olduğu zamanlarda görüşü iyi-
leştirir.
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 Fasıla ayarına sahip fasılalı ön cam silecekleri
Fasılalı çalışma konumu seçildiğinde sileceklerin çalışma aralığı ayarlanabilir.

Fasılalı çalışma aralığı araç hızına göre değişir.

1  Kapalı

2  Fasılalı çalışma

Fasılalı ön cam sileceği, araç hızı arttıkça
daha sık çalışır.

3  Düşük hızlı çalışma

4  Yüksek hızlı çalışma

5  Geçici çalışma

6 Ön cam sileceğinin fasılalı çalışma hızını artı-
rır

7 Ön cam sileceğinin fasılalı çalışma hızını
düşürür

Ön Cam Silecekleri ve Yıkayıcıları



48

8  Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalış-

ması

Kolun çekilmesi silecekleri ve yıkayıcıyı çalış-
tırır.

Su püskürtüldüğü zaman silecek otomatik
olarak birkaç kez çalışacaktır.

Far yıkayıcılı araçlar:
Güç düğmesi kontak açık konumundayken
ve farlar açıkken kol çekilirse, far yıkayıcılar
bir kez çalışacaktır. Bundan sonra far yıkayıcı-
ları kolun her beşinci çekilişinde çalışacaktır.

 Yağmur sensörlü ön cam silecekleri
"AUTO" (Otm.) seçildiğinde, sensör yağmur yağdığını tespit ettiğinde silecekler otomatik olarak
çalışır. Sistem otomatik olarak yağmur hacmi ve araç hızına göre sileceklerin zamanlamasını ayar-
lar.

Sensör hassasiyeti, "AUTO" seçilerek ayarlanabilir.

1  Kapalı

2  Yağmur sensörünün çalışması

3  Düşük hızlı çalışma

4  Yüksek hızlı çalışma

5  Geçici çalışma
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6 Hassasiyeti artırır

7 Hassasiyeti azaltır

8  Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalış-

ması

Kolun çekilmesi silecekleri ve yıkayıcıyı çalış-
tırır.

Su püskürtüldüğü zaman silecek otomatik
olarak birkaç kez çalışacaktır.

Far yıkayıcılı araçlar:
Güç düğmesi kontak açık konumundayken
ve farlar açıkken kol çekilirse, far yıkayıcılar
bir kez çalışacaktır. Bundan sonra far yıkayıcı-
ları kolun her beşinci çekilişinde çalışacaktır.
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1  Kapalı

2  Fasılalı çalışma

3  Normal kullanım

4  Yıkayıcı ve sileceğin birlikte çalış-

ması

Kolun çekilmesi sileceği ve yıkayıcıyı çalıştırır.

Su püskürtüldüğü zaman silecek otomatik
olarak birkaç kez çalışacaktır.

Arka Cam Sileceği ve Yıkayıcısı
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 Uyarlanabilir Değişken Süspansiyon Sistemi olmayan araçlar

1 Normal mod

Yakıt tasarrufu, sessiz çalışma ve dinamik per-
formansı en iyi şekilde dengeler. Şehir içinde
sürüş için uygundur.

Eko sürüş modu veya sport modu seçiliyken
sürüş modunu normal moda almak için düğ-
meye basın.

2 Eko sürüş modu

Yumuşak gaz kelebeği çalışması ile ve klima
sisteminin çalışmasını kontrol ederek (ısıtma/
soğutma) sürücünün çevre dostu bir şekilde
hızlanmasına ve yakıt tasarrufu yapmasına
yardımcı olur.

Eko modunda değilken sürüş modu seçme
düğmesi sola döndürüldüğünde, Eko sürüş
modu göstergesi yanar.

3 Sport modu

Hybrid sistemi kontrol ederek hızlı ve güçlü hızlanma sağlar. Bu mod aynı zamanda direksiyon
hissini de değiştirir. Böylece virajlı yollarda sürüş gibi kıvrak sürüş tepkisi gerektiğinde direksi-
yonu uygun hale getirir.

Sport modunda değilken sürüş modu seçme düğmesi sağa döndürüldüğünde, "Sport" gös-
tergesi yanar.

Sürüş Modu Seçim Düğmesi

Sürüş koşullarına göre sürüş modları seçilebilir.
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 Uyarlanabilir Değişken Süspansiyon Sistemli araçlar

F SPORT modelleri hariç

F SPORT modelleri

1 Normal mod/Kişiselleştirilmiş mod

Normal mod ve kişiselleştirilmiş mod, sürüş
modu seçim düğmesine basarak seçilir. Düğ-
meye her basıldığında sürüş modu normal
mod ile kişiselleştirilmiş mod arasında değişir.
Kişiselleştirilmiş mod seçildiğinde, “Custom”
(Özel) göstergesi yanar.

Eko sürüş modu veya sport modu seçildi-
ğinde, düğmeye basıldığında sürüş modu
normal moda geçer.

• Normal mod
Yakıt tasarrufu, sessiz çalışma ve dinamik
performansı en iyi şekilde dengeler. Şehir
içinde sürüş için uygundur.

• Kişiselleştirilmiş mod göstergesi
Aşağıdaki fonksiyonları istediğiniz şekilde ayarlayarak sürüş yapabilmenizi sağlar. Kişiselleş-
tirilmiş mod ayarları yalnızca Orta Ekranın sürüş modu kişiselleştirme ekranından değiştiri-
lebilir.

A

B

Fonksiyon Ayar

Güç aktarım sistemi

Normal

Güç

Eko

Şasi
Normal

Sport

Klima sistemi
Normal

Eko
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2 Eko sürüş modu

Yumuşak gaz kelebeği çalışması ile ve klima sisteminin çalışmasını kontrol ederek (ısıtma/
soğutma) sürücünün çevre dostu bir şekilde hızlanmasına ve yakıt tasarrufu yapmasına yar-
dımcı olur.

Eko modunda değilken sürüş modu seçme düğmesi sola döndürüldüğünde, Eko sürüş modu
göstergesi yanar.

3 Sport modu

• Sport S modu
Hybrid sistemi kontrol ederek hızlı ve güçlü hızlanma sağlar. Bu mod virajlı yollarda sürüş
gibi kıvrak sürüş tepkisi gerektiğinde direksiyonu uygun hale getirir.

Sport S modunda değilken sürüş modu seçme düğmesi sağa döndürüldüğünde, "Sport S"
göstergesi yanar.

• Sport S+ modu
Hybrid sistemin yanı sıra direksiyon ve süspansiyonu da kontrol ederek direksiyon perfor-
mansı ve dengeli sürüş sağlar. Daha sportif bir sürüş için uygundur.

Sport S modundayken sürüş modu seçme düğmesi sağa döndürüldüğünde, "Sport S+" gös-
tergesi yanar.
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12,3 inç ekranlı araçlar:
“MAP” düğmesi

Navigasyon fonksiyonlu araçlar:
Aracın mevcut konumunu görüntülemek için
bu düğmeye basın.

Navigasyon fonksiyonsuz araçlar:
Pusula modu ekranını görüntülemek için bu
düğmeye basın.

“MENU” düğmesi

Menü ekranını görüntülemek için bu düğmeye basın.

Geri düğmesi

Önceki ekranı görüntülemek için bu düğmeye basın.

Touchpad

Parmağınızı touchpad üzerinde kaydırın ve bir fonksiyon, harf veya ekrandaki düğmeyi seç-
mek için imleci hareket ettirin.

Seçili fonksiyon, harf veya ekrandaki düğmeyi girmek için touchpad'e basın. Touchpad üzerin-
deki bazı parmak hareketleri, harita ölçeği değiştirme ve liste ekranlarını kaydırma gibi fonksi-
yonları yerine getirebilir.

Alt işlev düğmesi

Ekranda  görüntülendiğinde, ekrana atanmış bir işlev ekranı görüntülenebilir.

8 inç ekranlı araçlar:
“HOME” düğmesi

Pusula modu ekranını görüntülemek için bu düğmeye basın.

Remote Touch

Remote Touch, Orta Ekranı çalıştırmak için kullanılabilir. 
Remote Touch, "MAP" (Harita)/“HOME” düğmesi, "MENU" düğmesi, geri düğmesi, touchpad
ve alt işlev düğmesini içeren aygıtın adıdır.

Her bir parçanın ismi ve işlemleri

A

B

C

D

E

F
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Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basarak menü ekranını görüntüleyin.

*1: “NAVİGASYON VE MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI”na bakın.

*2: Bu işlev bazı modeller veya bölgelerde kullanılmaz.

Orta Ekran

Menü ekranı

 12,3 inç ekranlı araçlar  8 inç ekranlı araçlar

Düğme Fonksiyon

“Destination” (Varış noktası) ekranını görüntülemek için seçin.*1, 2

Harita ekranını görüntülemek için seçin.*1, 2

Müzik kontrol ekranını görüntülemek için seçin.*1

Eller serbest kontrol ekranını görüntülemek için seçin.*1

“Apps” (Uygulamalar) ekranını görüntülemek için seçin.*1, 2

Apple CarPlay ana ekranını görüntülemek için seçin.*1, 2

Android Auto ana ekranını görüntülemek için seçin.*1, 2

Yakıt tüketim ekranını görüntülemek için seçin. (S.58)

Ayarlar ekranını görüntülemek için seçin.*1

Klima kontrol ekranını görüntülemek için seçin. (S.66)

Ekran kontrastı ve parlaklığını ayarlamak, ekranı kapatmak gibi işlemler için

seçin.*1, 2
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Ekranın solunda ve sağında farklı bilgiler görüntülenebilir. Örneğin, yakıt tüketimi bilgi ekranı
görüntülenirken aynı anda klima sistemi ekranı da görüntülenebilir ve kullanılabilir. Ekranın sol
tarafındaki büyük ekrana ana ekran, sağdaki küçük ekrana ise yan ekran adı verilir.

Aşağıdaki işlevler, yan ekranda görüntülenebilir
ve çalıştırılabilir.

Navigasyon sistemi*

Müzik sistemi*

Araç bilgisi (S.60)

Klima sistemi (S.70)

Yan ekranı gösterin/gizleyin*

*: “NAVİGASYON VE MULTİMEDYA SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI”na bakın.

Ayrılmış ekran (12,3 inç ekranlı araçlar)

Yan ekran (12,3 inç ekranlı araçlar)

A

B

C

D

E
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Harita ekranında istediğiniz noktayı seçin.

İstenen noktayı harita ekranının ortasına getirin.

Remote Touch üzerindeki  düğmesine basın.

Harita kaydırmanın kullanımı
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Orta Ekranda görüntüleme

Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basın ve ardından menü ekranındaki  öğe-

sini seçin.

"Energy monitor" (Enerji ekranı) dışında bir ekran görüntülenirse, "Energy” öğesini seçin.

Araç bilgi ekranının görüntülenmesi

 veya  sayaç kontrol düğmelerine basın ve  öğesini seçin, ardından  veya 

üzerine basarak enerji ekranını seçin.

Enerji Ekranı/Tüketim Ekranı

Hybrid sistemin durumu, araç bilgi ekranı ve Orta Ekran'da görüntülenebilir.

12,3 inç ekranlı araçlar: Enerji ekranı veya tüketim ekranı, yan ekranda görüntülenebilir ve çalış-
tırılabilir.

Enerji ekranı

Enerji akışı Orta Ekranda görüntülenir.

Kırmızı: benzinli çalışma 
Turuncu: elektrikli çalışma 
Açık mavi: enerji geri kazanımı

Geri kazanımlı frenleme gerçekleştiğinde açık mavi bir ok
görüntülenir.

Enerji akışı, araç bilgi ekranında okların hareketi ile gösterilir.

Kırmızı: benzinli çalışma 
Turuncu: elektrikli çalışma 
Açık mavi: enerji geri kazanımı

Geri kazanımlı frenleme gerçekleştiğinde açık mavi bir ok
görüntülenir.

Mevcut sürüş koşullarına bağlı olarak görüntülenen enerji akışı, akü seviyesi vb. deği-
şecektir.
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Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basın ve ardından menü ekranındaki  öğesini

seçin.

Sürüş bilgisi
"Sürüş bilgisi" dışında bir ekran görüntülenirse, “Trip information” (Sürüş bilgisi)’ni seçin.

Tüketim verisini sıfırlama

Son 15 dakikadaki yakıt tüketimi

Anlık yakıt tüketimi

Son 15 dakika içinde yenilenen enerji

Bir simge 50 Wh'e karşılık gelir. 5 taneye
kadar simge görüntülenir.

Hybrid sistem başlatıldıktan sonra ortalama araç hızı.

Hybrid sistem başlatıldıktan sonra geçen süre.

Sürüş aralığı

Geçmiş
"Geçmiş" dışında bir ekran görüntülenirse, “History” (Geçmiş)’i seçin.

En iyi kaydedilmiş yakıt tüketimi

En son yakıt tüketimi

Önceki yakıt tüketimi kaydı

Geçmiş verisini sıfırlama

Son yakıt tüketimi verisini güncelleme

Tüketim

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E
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Aracın bilgisini yan ekranda gösterin ve ardından istediğiniz ekranı görüntülemek için  veya

 öğesini seçin. 

 Sürüş bilgisi (tip A/tip B)
 Geçmiş
 Enerji ekranı

Yan ekran (12,3 inç ekranlı araçlar)
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Eller serbest sistemini kullanmak için, sisteme Bluetooth® özelliği olan bir telefonun kaydedil-
mesi gerekir. Eşleştirme prosedürleri için cep telefonu üreticisinin kullanım kılavuzuna bakın.

1 Cep telefonunuzun Bluetooth® bağlantı ayarını açık konuma getirin.

2 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basın.

3 "Phone" (Telefon) öğesini seçin.

4 Bir telefonu kaydetmek için "Yes" (Evet) öğesini seçin.

5 İstediğiniz Bluetooth® cihazını seçin.

6 Bluetooth® cihazınızı kullanarak Bluetooth®

cihazını kaydedin.

7 Eşleştirme işleminin başarılı olduğunu göste-
ren aşağıdaki ekranın görüntülendiğini kont-
rol edin.

8 “Connected” (Bağlandı) mesajının görüntü-
lendiğini ve kayıt işleminin tamamlandığını
kontrol edin.

Cep Telefonu İçin Eller Serbest Sistemi

Bluetooth® cihazın kaydedilmesi/bağlanması
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1 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basın.

Remote Touch kullanımı için, bkz. S.54.

2 “Setup” (Ayarlar) öğesini seçin.

3 Alt menüde  "Phone" (Telefon) öğesini seçin.

4 “Contacts/Call history” (Rehber/Arama geçmişi) öğesini seçin.

5 “Transfer contacts from device” (Cihazdan rehberi aktar) öğesini seçin.

6 “From phone (Bluetooth*)” (Telefondan) seçimini yapın.

7 Bluetooth® telefonu kullanarak rehberi sisteme aktarın.

8 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının gösterildiğini kontrol edin.

*: Bluetooth® sözcük işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ın tescilli ticari markalarıdır.

1 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basın.

Remote Touch kullanımı için, bkz. S.54.

2 “Setup” (Ayarlar) öğesini seçin.

3 Alt menüde  "Phone" (Telefon) öğesini seçin.

4 “Contacts/Call history” (Rehber/Arama geçmişi) öğesini seçin.

5 “Add favourite” (Favori ekle) öğesini seçin.

6 İstenen kişiyi favoriler listesine eklemek için seçin.

7 İşlem tamamlandığında bir onay ekranının gösterildiğini kontrol edin.

Rehberin aktarılması

Telefonun türüne bağlı olarak rehber aktarımı mümkün olmayabilir.

Favoriler listesine kişilerin kaydedilmesi
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1 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basın.

Remote Touch kullanımı için, bkz. S.54.

2 "Phone" (Telefon) öğesini seçin.

3 Alt menüde  “Favourites” (Favoriler)’i ve istediğiniz kişiyi seçin.

4 İstediğiniz numarayı seçin.

5 Arama ekranının gösterildiğini kontrol edin.

1 Remote Touch üzerindeki “MENU” düğmesine basın.

Remote Touch kullanımı için, bkz. S.54.

2 "Phone" (Telefon) öğesini seçin.

3 Alt menüde  "Message" (Mesaj) öğesini seçin.

4 Ekranın sol tarafında görüntülenen istediğiniz hesap adını seçin.

5 İstenilen mesajı seçin.

6 Direksiyon simidi üzerindeki  veya  düğmesine basın.

7 Arama ekranının gösterildiğini kontrol edin.

Telefonda görüşmek için “Answer”/  (Yanıtla)'yı seçin veya direksiyon simidindeki  düğme-

sine basın.

“Decline” (Reddet)/ : Gelen aramayı reddetmek için seçin.

Favoriler listesine göre arama

Mesaj göndereni arama

Telefonun cevaplanması

 Ana ekran  Yan ekran (12,3 inç ekranlı araçlar)
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Ses kontrol düğmesi

• Sesi artırmak için “+” düğmesine basın.
• Sesi azaltmak için “-” düğmesine basın.

Açma düğmesi

• Konuşmaya başlamak için basın.
• Bir aramayı beklemeye almak için basın.
• Sisteme bağlı olarak, bir Apple CarPlay

bağlantısı kurulduğunda düğmeye basılırsa,
Apple CarPlay telefon uygulaması sistem

ekranında görüntülenir.*
Kapama düğmesi

• Konuşmayı/aramayı sonlandırmak için
basın.

• Gelen aramayı reddetmek için basın.

Konuşma düğmesi

• Sesli komut sistemini başlatmak için
konuşma düğmesine basın.

• Ses tanımayı iptal etmek için, konuşma düğ-
mesini basılı tutun.

*: Bu işlev bazı ülkelerde veya bölgelerde kulla-

nılmaz.

Direksiyon düğmeleri

A

B

C

D
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Ön otomatik klima sistemi

Klima sistemini otomatik moda getirin.

Sürücü ve ön yolcu koltukları için farklı sıcak-
lık ayarları yapılabilir.

Koltuk ısıtıcıları ve havalandırmalar

Her koltuktaki "AUTO" modunu seçin.

Klima sisteminin ayarlanan sıcaklığı, dış sıcak-
lık gibi bilgilere göre koltuk ısıtıcı veya hava-
landırma otomatik olarak seçilir.

Lexus Lüks Klima Sistemi (bazı modellerde)

Klimalı koltuklar otomatik olarak klima sisteminin ayarlanan sıcaklığı, dış sıcaklık, araç içi sıcaklığı
gibi bilgilere göre kontrol edilir. Lexus Lüks Klima Sistemi, her sistemi ayarlamadan rahat bir
ortamın korunmasını sağlar.

Lexus Lüks Klima Sistemi'ni açma

A

B
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 RX450h

Sol taraf sıcaklık kontrol düğmesi

Otomatik mod düğmesi

Kapama düğmesi

Fan hızı azaltma düğmesi

Fan hızı artırma düğmesi

DUAL (İkili) düğmesi

Sağ taraf sıcaklık kontrol düğmesi

Dış hava/çevrim havası modu düğmesi

Hava akış modu düğmesi

Arka cam buğu çözücü ve dış dikiz aynası buğu çözücü düğmesi

Ön cam buğu çözücü düğmesi

Ön Otomatik Klima Sistemi

Hava çıkışları ve fan devri, otomatik olarak ayarlanan sıcaklık değerine göre belirlenir.

Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basın ve klima kontrol ekranını görüntülemek

için  öğesini seçin.

12,3 inç ekranlı araçlar: Klima sistemi yan ekranda görüntülenebilir ve çalıştırılabilir.

Aşağıdaki şekil soldan direksiyonlu araçlar içindir.

Sağdan direksiyonlu araçlarda, düğmelerin konum ve şekilleri biraz farklıdır.

Ayrıca ekran ve düğme konumları sistemin tipine göre farklılık gösterir.

Klima kumandaları

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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 RX450hL

Sol taraf sıcaklık kontrol düğmesi

Otomatik mod düğmesi

Kapama düğmesi

Fan hızı azaltma düğmesi

Fan hızı artırma düğmesi

REAR (Arka) düğmesi

Sağ taraf sıcaklık kontrol düğmesi

Dış hava/çevrim havası modu düğmesi

Hava akış modu düğmesi

Arka cam buğu çözücü ve dış dikiz aynası buğu çözücü düğmesi

Ön cam buğu çözücü düğmesi

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Ana kontrol ekranı
Remote Touch touchpad'i ile ekrandaki düğmeyi seçin.

Klima kontrol ekranı

 ÇİFT BÖLGE klima kontrollü araçlar  3-BÖLGE klima kontrollü araçlar

Alt menü

Sol taraf koltuk sıcaklık ayarını yapın

Fan hızı ayarını yapın

Hava akışı modunu seçin

Sağ taraf koltuk sıcaklık ayarını yapın

İşlev açık/kapalı göstergeleri

Alt işlev menüsü

Alt menü

Sol taraf koltuk sıcaklık ayarını yapın

Fan hızı ayarını yapın

Hava akışı modunu seçin

Sağ taraf koltuk sıcaklık ayarını yapın

İşlev açık/kapalı göstergeleri

Alt işlev menüsü

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G
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Seçenek kontrol ekranı

Seçenek kontrol ekranını görüntülemek için alt menüde  öğesini seçin.

İşlevler açılıp kapatılabilir.
İşlev açıkken gösterge ekranda yanar.

*: nanoe™ ve nanoe™ işareti, Panasonic Corporation'ın ticari markalarıdır.

 ÇİFT BÖLGE klima kontrollü araçlar  3-BÖLGE klima kontrollü araçlar

Sürücü ve yolcu koltuğu sıcaklıklarını ayrı
ayrı ayarlama ("İKİLİ" mod)

Soğutma ve nem alma fonksiyonu

nanoe™* sistemini açma/kapama (bazı

modellerde)

S-FLOW modunu seçin

Ön cam ve silecek lastiklerinde (Ön cam
buz çözücü) (bazı modellerde) buzun
oluşmasını önleyin

Poleni havadan uzaklaştırın (Polen temiz-
leme modu)

Sürücü, yolcu ve arka koltukların sıcaklık-
larını ayrı ayrı ayarlayın ("3-BÖLGE"
modu)

Soğutma ve nem alma fonksiyonu

nanoe™* sistemini açma/kapama (bazı

modellerde)

S-FLOW modunu seçin

Ön cam ve silecek lastiklerinde (Ön cam
buz çözücü) (bazı modellerde) buzun
oluşmasını önleyin

Poleni havadan uzaklaştırın (Polen temiz-
leme modu)

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F



70

Yan ekran

1 Otomatik mod düğmesine basın veya alt işlev menüsünden "AUTO" öğesini seçin.

2 Otomatik hava emme moduna geçmek için dış/çevrim havası modu düğmesine basın. (bazı
modellerde)

3 Sıcaklık ayarını yapın.

4 İşlemi durdurmak için kapat düğmesine basın ya da alt işlev menüsünde “Off” (Kapalı) seçe-
neğini seçin.

 ÇİFT BÖLGE klima kontrollü araçlar  3-BÖLGE klima kontrollü araçlar

Sol taraf koltuk sıcaklık ayarını yapın

Fan hızı ayarını yapın

Sağ taraf koltuk sıcaklık ayarını yapın

Soğutma ve nem giderme fonksiyonunu
açın/kapatın

Sürücü ve yolcu koltuğu sıcaklıklarını ayrı
ayrı ayarlama ("İKİLİ" mod)

Hava akışı modunu seçin

Sol taraf koltuk sıcaklık ayarını yapın

Fan hızı ayarını yapın

Sağ taraf koltuk sıcaklık ayarını yapın

Soğutma ve nem giderme fonksiyonunu
açın/kapatın

Sürücü, yolcu ve arka koltukların sıcaklık-
larını ayrı ayrı ayarlayın ("3-BÖLGE"
modu)

Hava akışı modunu seçin

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Otomatik modun kullanılması
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Orta Ekran
Remote Touch touchpad'i ile ekrandaki düğmeyi seçin.

Arka koltuk fan hızı ayarını yapın

Arka koltuk hava akışı modunu seçin

Arka koltuk sıcaklık ayarını yapın

İşlev açık/kapalı göstergeleri

Alt işlev menüsü

Arka klima kontrol paneli

Arka koltuk fan hızı ayarını yapın

Arka koltuk sıcaklık ayarını yapın

Hava akışı modunu seçin

KAPALI düğmesi

AUTO düğmesi

Arka Otomatik Klima Sistemi (RX450hL)

Hava çıkışları ve fan hızı, otomatik olarak sıcaklık ayarına göre belirlenir.

Arka klima sistemi, Orta Ekran ve arka klima sistemi kontrol paneli kullanılarak çalıştırılabilir.

Arka klima kontrol çalışması

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E
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 Orta Ekran
1 Alt işlev menüsünde "Rear AUTO" (Arka otm) öğesini seçin.

2 İşlemi durdurmak için alt işlev menüsünde “Rear off” (Arka kapalı) öğesini seçin.

 Arka klima kontrol paneli
1 Arka klima kontrol panelinde "AUTO" öğesine basın.

2 Çalışmayı durdurmak için arka klima sistemi kontrol panelinde “OFF" öğesini seçin.

Otomatik modun kullanılması
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v

Kapı kilitleme düğmeleri (kilitlemek/kilit açmak için)
1 Tüm kapıları kilitler

2 Tüm kapıları açar

 İç kilitleme düğmeleri (kilitlemek için)
Kapıyı kilitlemek için iç kilitleme düğmesine basın.

Kapı Kilitleri

Aracın kilitlenmesi ve kilitlerin açılması için giriş fonksiyonu, uzaktan kumanda veya kapı kilit-
leme düğmeleri kullanılabilir.

Giriş işlevi veya kablosuz uzaktan kumanda hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. S.23, 25.

Kapıların içeriden kilitlenmesi ve kapı kilitlerinin açılması
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 İç kapı kolları (kilidi açmak için)

 Hindistan hariç
Ön kapılar için: Kapı kilidini ve kapıyı açmak için
kapı kolunu çekin.

Kapının kilidi açıldığında, iç kilitleme düğmesi dışa
çıkacaktır.

Arka kapılar için: Kapı kilidini açmak için kapı
kolunu çekin. Kapıyı açmak için kapı kolunu ikinci
kez çekin.

Kapının kilidi açıldığında, iç kilitleme düğmesi dışa
çıkacaktır.

 Hindistan için
Sürücü kapısı için: Kapı kilidini ve kapıyı açmak için kapı kolunu çekin.

Kapının kilidi açıldığında, iç kilitleme düğmesi dışa çıkacaktır.

Yolcu kapıları için: Kapı kilidini açmak için kapı kolunu çekin. Kapıyı açmak için kapı kolunu ikinci
kez çekin.

Kapının kilidi açıldığında, iç kilitleme düğmesi dışa çıkacaktır.

Çocuk emniyet kilidi devreye alındığında kapılar
içeriden açılamaz.

1 Kilit açma

2 Kilit

Çocukların arka kapıyı açmalarını engellemek için
bu kilitleri kullanın. Arka kapıları kilitlemek için her
iki kapının çocuk emniyet kilidini kilitleme konu-
muna getirin.

Arka kapı çocuk koruma kilidi



75

1 Kapama

2 Tek dokunuşla kapama*

3 Açma

4 Tek dokunuşla açma*

*: Camın hareketini durdurmak için, düğmeye

hareketin aksi yönünde basın.

Düğmeye basın.

Gösterge  yanacak ve yolcu camları kilitlene-
cektir.

Kilit düğmesi basılı olsa bile, sürücü düğmesini
kullanarak yolcu camları hala açılabilir ve kapatıla-
bilir.

Elektrikli Camlar

Elektrikli camların açılması ve kapatılması

Kazayla çalışmayı önleme (cam kilitleme düğmesi)

A
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Açma ve kapama

1 Açılır tavanı açar*

Açılır tavan, tam açık konumuna gelmeden
önce rüzgar sesini azaltmak için hafifçe durur.

Açılır tavan tamamen açılıncaya kadar düğ-
meye tekrar basın.

2 Açılır tavanı kapatır*

*: Açılır tavanı hareket ederken durdurmak için,

açılır tavan düğmesinin herhangi bir tarafına
hafifçe basın.

Yukarı kaldırma ve aşağı indirme

1 Açılır tavanı yukarı kaldırır*

2 Açılır tavanı aşağı indirir*

*: Açılır tavanı hareket ederken durdurmak için,

açılır tavan düğmesinin herhangi bir tarafına
hafifçe basın.

Açılır Tavan (bazı modellerde)

Açılır tavanın çalışması
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Elektronik güneşliği açma ve kapama
1 Elektronik güneşliği açar

 düğmesini arkaya kaydırarak tutun.

Elektronik güneşlik otomatik olarak tamamen

açılır.*

2 Elektronik güneşliği kapatır

 düğmesini öne kaydırarak tutun. Elekt-

ronik güneşlik otomatik olarak tamamen

kapanır.*

*: Elektronik güneşliği hareket halinde durdur-

mak için hızlı bir şekilde  düğmesini kaydı-

rın ve herhangi bir yönde bırakın.

Panoramik açılır tavanı yukarı ve aşağı yatırma

Panoramik açılır tavanı yukarı yatırır (basın)*

Panoramik açılır tavan yukarı yattığında, elektro-
nik güneşlik tavanda yarım açık konumuna gele-
cektir.

*: Panoramik açılır tavanı hareket halinde durdur-

mak için tekrar hafifçe  düğmesine basın.

Panoramik açılır tavanı aşağı yatırır (basılı tutun)

Panoramik açılır tavan yalnızca yukarı yatmış
konumdayken aşağı yatırılabilir.

Panoramik Açılır Tavan (bazı modellerde)

Panoramik açılır tavan çalışması
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Panoramik açılır tavanın açılması ve kapatılması

Panoramik açılır tavanı açar*

 düğmesini arkaya kaydırarak tutun. Panora-

mik açılır tavan ve elektronik güneşlik otomatik
olarak açılır.

Panoramik açılır tavan yukarı yatmış konumday-
ken açılabilir.

*: Panoramik açılır tavanı hareket halinde durdur-

mak için hızlı bir şekilde  düğmesini kaydı-

rın ve herhangi bir yönde bırakın.

Panoramik açılır tavanı kapatır

 düğmesini öne kaydırarak tutun. Panoramik

açılır tavan tamamen kapanacaktır.
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 Tüm kapıları ve camları kapatın ve güç düğmesini kapalı konuma getirin.
 Yakıt tipini doğrulayın.

1 Kapı kilitleri açık haldeyken, yakıt deposu
kapağının arka kenarının orta kısmına bastı-
rın.

Yakıt deposu kapağını hafifçe açmak için içeri
doğru bastırın ve elinizi çekin. Ardından
kapağı elinizle tamamen açın.

2 Yakıt deposu kapağını güvenli bir şekilde kilit-
lenene kadar açın.

3 Yakıt deposu kapağını yavaşça döndürerek
sökün ve kapak askısına takın.

Yakıt Deposu Kapağı

Yakıt doldurmadan önce

Yakıt deposu kapağını açma
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Kilit açma düğmesine basın ve bagaj kapağını kal-
dırın.

Bagaj Kapağı (bazı modellerde)

Bagaj kapağının dışarıdan açılması
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 İçeriden
Düğmeye yaklaşık 1 saniye boyunca basılı tutun.

Bir sesli uyarı verilir ve elektrikli bagaj kapağı oto-
matik olarak açılır veya kapanır. Ancak elektrikli
bagaj kapağı kilitliyse açılmayacaktır.

Dışarıdan

 Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi
S.25

 Uzaktan kumanda
S.23

 Bagaj kapağı açma düğmesi
 Açma

Bagaj kapağının kilidi açıldığında: Bagaj kapağı
açma düğmesine basın.

Elektrikli bagaj kapağı kilitlendiğinde: Elektronik
anahtar üzerinizdeyken, bagaj kapağı açma düğ-
mesini basılı tutun.

Bir sesli uyarı verilir ve elektrikli bagaj kapağı oto-
matik olarak açılır.

Elektrikli Bagaj Kapağı (bazı modeller)

Elektrikli bagaj kapağının açılması/kapatılması
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 Kapatma

 düğmesine basın.

Bir sesli uyarı verilir ve elektrikli bagaj kapağı oto-
matik olarak kapanır.

 Arka kapağı kapatın ve tüm kapıları kilitleyin (kapat & kilitle işlevi)

 düğmesine basın.

Elektrikli bagaj kapağı kapanacak ve tüm kapılar
aynı anda kilitlenecektir.

Normal olandan farklı bir sesli uyarı duyulur ve
bagaj kapağı otomatik olarak kapanmaya başlar.
Elektrikli bagaj kapağı kapalı olduğunda, tüm
kapılar aynı anda kilitlenir ve çalışma sinyalleri tüm
kapıların kilitlendiğini gösterir.
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Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı (bazı modellerde)
1 Elektronik anahtar taşırken, arka tampondan

yaklaşık 50 ila 60 cm uzakta olacak şekilde
akıllı giriş ve çalıştırma sistemi çalışma aralığı
içinde durun.

Ayak sensörü

Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı çalışma
algılama alanı

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi çalışma algı-
lama alanı 

2 Ayaklarınızı arka tampondan yaklaşık 10 cm
uzağa hareket ettirip sonra geri çekerek bir
ayak hareketi yapın.

• Tüm ayak hareketini 1 saniye içinde gerçek-
leştirin.

• Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı, arka
tamponun altında bir ayak algılandığında
çalışmaya başlamaz.

• Ayağınızla arka tampona temas etmeden
Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağını
çalıştırın.

• Kabin veya bagajda başka bir elektronik
anahtar varsa, çalışmanın başlaması nor-
malden biraz daha uzun sürebilir.

Ayak sensörü

Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı çalışma
algılama alanı

3 Sensör ayağınızın geri çekildiğini tespit ettiğinde, bir sesli uyarı duyulur ve elektrikli bagaj
kapağı otomatik olarak tam açılır/kapanır.

Ayak koyma işlemi bagaja kapağı çalışmasının ortasında tekrar yapılırsa işlem durur.

Eller serbest kapama ve kilitleme işlevi* (Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapaklı araç-
lar)

*: Bu ayar Lexus bayiniz tarafından özelleştirilebilir.

Eller Serbest Elektrikli Bagaj Kapağı kapatma işlemi kullanılarak bir elektrikli bagaj kapağı kapatı-
lırsa, tüm kapılar aynı anda kilitlenir.

Normal olandan farklı bir sesli uyarı duyulur ve elektrikli bagaj kapağı otomatik olarak kapanmaya
başlar. Kapı kilidi çalışma sinyalleri, elektrikli bagaj kapağının kapandığını ve tüm kapıların aynı
anda kilitlendiğini göstermek için çalışacaktır.

A

B

C

A

B
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Şu durumlarda yapılacaklar...
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Uyarı/Gösterge Işıklarının Listesi 

Aracınızı hemen güvenli bir yerde durdurun ve herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus
servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun. Sürüşe devam edilmesi
tehlikeli olabilir.

(kırmızı)

Fren sistemi uyarı ışığı Şarj sistemi uyarı ışığı

Aracınızı hemen güvenli bir yerde durdurun ve herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus
servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

Düşük motor yağı basıncı uyarı 
ışığı

Aracı herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi
veya güvenilir başka bir servise gösterin.

(sarı)

Fren sistemi uyarı ışığı
(yanıp söner)

Lexus park destek sensörü 
KAPALI göstergesi 
(bazı modellerde)

Arıza gösterge lambası
(yanıp söner)

RCTA OFF göstergesi 
(bazı modellerde)

SRS uyarı ışığı
(yanıp söner)

PKSB OFF göstergesi 
(bazı modellerde)

ABS uyarı ışığı
(yanıp söner 
veya yanar)

PCS uyarı ışığı 
(bazı modellerde)

(Kırmızı 
veya sarı)

Elektrik motorlu direksiyon 
sistemi uyarı ışığı

Kayma göstergesi

(Yanıp söner 
ve sürekli 

yanık kalır)

Lastik basıncı uyarı ışığı
(yanıp söner)

Frenin basılı tutulduğunu 
belirten gösterge

Ek bilgiler için, “Kullanıcı El Kitabı”na başvurun.
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Düzeltme prosedürlerini uygulayın.
Etkin Frenleme Sistemi uyarı 
ışığı/Sürüş Kalkış Kontrolü uyarı 
ışığı (yanıp söner)

Lexus park destek sensörü 
KAPALI göstergesi 
(bazı modellerde)

Düşük yakıt seviyesi uyarı ışığı
(yanıp söner)

RCTA OFF göstergesi 
(bazı modellerde)

Sürücü ve ön yolcu emniyet 
kemeri uyarı ışığı

(yanıp söner)

PKSB OFF göstergesi 
(bazı modellerde)

(RX450h)

Arka yolcu emniyet
kemeri uyarı ışığı 
(bazı modellerde) (yanıp söner 

veya yanar)

PCS uyarı ışığı 
(bazı modellerde)

(RX450hL)

Arka yolcu emniyet 
kemeri uyarı ışığı

(yanıp söner)

Park freni göstergesi 

(Yanıp 
sönmeden 

yanar)

Lastik basıncı uyarı ışığı * Ana uyarı ışığı

(turuncu)

LTA göstergesi (bazı model-
lerde) 

Durun ve kontrol edin.

Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı 
uyarı ışığı

Hybrid sistem hararet uyarı ışığı

Ek bilgiler için, “Kullanıcı El Kitabı”na başvurun.
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“Kullanıcı El Kitabı”na bakın.

Sinyal lambası göstergesi 
Lexus park destek sensörü KAPALI 
göstergesi 
(bazı modellerde)

Arka ışık göstergesi 
RCTA OFF göstergesi
(bazı modellerde) 

Uzun far göstergesi 
PKSB OFF göstergesi 
(bazı modellerde)

Sürüşe Duyarlı Uzun Far Sistemi 
göstergesi (bazı modellerde)
Otomatik Uzun Far göstergesi (bazı 
modellerde)

(yanıp söner)

Kayma göstergesi

Ön sis lambası göstergesi 
(bazı modellerde)

VSC OFF göstergesi

Arka sis lambası göstergesi
Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi gös-
tergesi

PCS uyarı ışığı 
(bazı modellerde) 

"READY" göstergesi

Sabit hız kontrol göstergesi EV sürüş modu göstergesi

Dinamik radarlı hız sabitleyici gös-
tergesi (bazı modellerde)

Park freni göstergesi

Sabit hız kontrol "SET" 
göstergesi 

Fren basılı halde bekleme 
göstergesi

(beyaz)

LTA göstergesi 
(bazı modellerde) 

Frenin basılı tutulduğunu belirten 
gösterge

(yeşil)

LTA göstergesi 
(bazı modellerde) 

EV göstergesi 

(turuncu)
(yanıp söner)

LTA göstergesi 
(bazı modellerde) 

Düşük dış hava sıcaklığı göstergesi

BSM dış dikiz aynası göstergeleri 
(bazı modellerde) 

Güvenlik göstergesi

BSM göstergesi 
(bazı modellerde)

YOLCU HAVA YASTIĞI 
göstergesi

Ek bilgiler için, “Kullanıcı El Kitabı”na başvurun.
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*: Doğal hava kaçakları ve sıcaklık nedeniyle oluşan lastik basıncı değişimleri gibi doğal nedenler-
den dolayı da yanabilir. Lastik hava basıncını belirtilen seviyeye ayarlayın. Birkaç saniye sonra 
ışık sönecektir. Lastik hava basıncı ayarlanmış olsa bile ışık sönmüyorsa, sistemi yetkili bir Lexus 
bayisine veya servisine ya da güvenilir başka bir profesyonele kontrol ettirin.

“Kullanıcı El Kitabı”na bakın.

? Sürüş modu göstergeleri

 F SPORT modelleri hariç

Özel mod göstergesi 
(bazı modellerde)

Sport S modu göstergesi 
(bazı modellerde)

Eco sürüş modu gösterge ışığı
Sport S+ modu göstergesi 
(bazı modellerde)

Spor modu göstergesi 
(bazı modellerde)

 F SPORT modelleri

Özel mod göstergesi Sport S modu göstergesi

Eco sürüş modu gösterge ışığı Sport S+ modu göstergesi

Ek bilgiler için, “Kullanıcı El Kitabı”na başvurun.
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Kapı kilidini açma
Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için mekanik anahtarı kullanın:

1 Sürücü kapı kolunu çekerken mekanik anah-
tarı takın.

2 Kapı kilidini açın.

3 Anahtarı çıkarın, kolu geri getirin ve kolu tekrar çekin.

Elektronik anahtar düzgün çalışmazsa

Kapıların kilitlenmesi ve kapı kilitlerinin açılması
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Kapıyı kilitleme
1 Kapı açıkken iç kilitleme düğmesine basın.

 Ön kapılar için
2 Kapı kolundan çekerek kapıyı kapatın.

 Arka kapılar için
2 Kapıyı kapatın.
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1 Vites kolunun P konumunda olduğuna emin
olun ve fren pedalına basın.

2 Elektronik anahtarın Lexus amblemi bulunan
tarafını güç düğmesine dokundurun.

Elektronik anahtar algılandığında uyarı sesi
duyulur ve güç düğmesi açık konuma geçer.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi kişiselleştiril-
miş ayarlarla devre dışı bırakıldığında, güç
düğmesi ACCESSORY moduna geçecektir.

3 Fren pedalına sıkıca basın ve araç bilgi ekranında  görüntülendiğini kontrol edin.

4 Kontak düğmesine kısa ve sertçe basın.

Hybrid sistem hala çalıştırılamıyorsa herhangi bir yetkili Lexus bayisi ve servisine veya başka bir
yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

Hybrid sistemin çalıştırılması

Elektronik anahtarın pili bittiğinde araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir. Pili yeni-
siyle değiştirin. Pilin değişimi ile ilgili talimatlar için “Kullanıcı El Kitabı”na bakın. 
Daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus yetkili servisine
ya da güvenilir başka bir profesyonele başvurun.
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Doğru çalıştırma prosedürlerine uyulduğundan emin olun.

Hybrid sistemi çalıştırmayı denediğinizde fren
pedalına iyice bastığınızdan emin olun. (S.26)

Hybrid sistem çalışmıyorsa

Fren pedalı

Hybrid sistem hala çalışmıyorsa, daha fazla bilgi için "Kullanıcı El Kitabı"na bakın veya herhangi
bir yetkili Lexus bayisine veya Lexus yetkili servisine ya da donanımlı başka bir profesyonele
başvurun.



LEXUS Bakım Programı

Bakım işlemleri:       İ=İnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz, değiştiriniz veya ayarlayınız.

                                    D=Değiştiriniz.     R=Rotasyon.

SERVİS ARALIKLARI                                                  AY 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
(Km veya Ay hangisi önce gelirse)                                KM 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
MOTOR

1 Motor yağı (*1)

(Araçta motor yağı değişim uyarı lambası varsa söndürün)
D D D D D D D D D D 15 bin km'de DEĞİŞTİR

2 Motor yağ filtresi D D D D D D D D D D 15 bin km'de DEĞİŞTİR

3 Motor hava filtresi İ İ İ D İ İ İ D İ İ 60 bin km'de DEĞİŞTİR

4 Bujiler - - - - - D - - - - 90 bin km'de DEĞİŞTİR

5 Motor soğutma suyu (*2) D İlk değişim 150 bin km'de
Sonrasında her 90 bin km'de

6 Hibrit Araçlarda Inverter Soğutma Suyu(*2) D İlk değişim 150 bin km'de
Sonrasında her 90 bin km'de

7 Vakum pompası (2 lt 8AR Motor için) - - - - - - - - - - 195 bin km'de kanatçıkları değiştir

8 V Kayış(lar)ı - - - - - - İ İ İ İ İlk inceleme 105 bin km'de
Sonrasında her 15 bin km'de

9 Karbon filtresi (Benzinli motorlarda depo içinde değilse) - - İ - - İ - - İ - 45 bin km'de İNCELE

10 PCV valfi, havalandırma hortum ve bağlantıları (Benzinli 
motor) - İ - İ - İ - İ - İ 30 bin km'de İNCELE

11 Supap boşlukları (2UR motorda dinleyerek kontrol) - - - - - İ - - - - 90 bin km'de İNCELE

12 Enjektör temizleyici (*3) D D D D D D D D D D 15 bin km'de EKLENMESİ ÖNERİLİR

ŞASİ
1 Şanzıman yağı (*4) - - - - - D - - - - 90 bin km'de DEĞİŞTİR

2 Ön diferansiyel yağı (Sadece NX ve RX)(*4) - - - - - D - - - - 90 bin km'de DEĞİŞTİR

3 Arka diferansiyel yağı (*5) - D - D - D - D - D 30 bin km'de DEĞİŞTİR
4WD NX ve RX hibrit'te 90 bin km'de

4 Transfer yağı (4WD LS için) (*5) - - D - - D - - D - 45 bin km'de DEĞİŞTİR

5 Fren ve debriyaj hidroliği seviyesi(*6) - D - D - D - D - D 30 bin km'de DEĞİŞTİR

6 Yükseklik ayarlı süspansiyon yağı(*7) - - - - - D - - - - 90 bin km'de DEĞİŞTİR

İlk değişim 150bin  km'de. Sonrasında her 90 bin km'de.

İlk değişim 195 bin km'de kanatçıkları değiştiriniz.

İlk değişim 150bin  km'de. Sonrasında her 90 bin km'de.



7 Disk ve Kampana frenler (Balata, disk, kampanalar) İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

8 Fren pedalı boşluğu İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

9 Düz şanzıman vites geçişleri kontrol İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

10 Rotil ve rot başı körükleri İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

11 Tahrik şaftı (aks) toz körükleri İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

12 Direksiyon kutusu ve bağlantıları İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

13 Ön ve Arka Süspansiyonlar - İ - İ - İ - İ - İ 30 bin km'de İNCELE

14 Rotiller, rot başları ve aks rulmanı - İ - İ - İ - İ - İ 30 bin km'de İNCELE

GENEL KONTROLLER
1 Kabin hava filtresi D D D D D D D D D D 15 bin km'de DEĞİŞTİR

2 Tüm ışıklar, (gösterge paneli, iç aydınlatma ve bagaj lambası 
dahil) silecek, yıkayıcılar, korna ve paspas* İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

3 Aktif gergili emniyet kemerleri İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

4 Akü bağlantıları ve elektrolit seviyesi (varsa) İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

5 Cam yıkama suyu seviyesi İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

6 Radyatör ve kalorifer sistemi, hortum ve bağlantıları İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

7 Lastikler ve lastik basınçları İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

8 Fren hattı boru ve bağlantıları İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

9 Şasi ve gövde üzerindeki cıvata ve somunlar İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ 15 bin km'de İNCELE

10 Yağ ve su kaçakları - İ - İ - İ - İ - İ 30 bin km'de İNCELE

11 Egzoz boru ve bağlantıları - İ - İ - İ - İ - İ 30 bin km'de İNCELE

12 Yakıt depo kapağı, yakıt hatları/bağlantıları - İ - İ - İ - İ - İ 30 bin km'de İNCELE

13 Periyodik karoseri kontrolü - İ - İ - İ - İ - İ 30 bin km'de İNCELE

14 Lastik rotasyonu R R R R R R R R R R 15 bin km'de ROTASYON ÖNERİLİR

*1 Toyota Orijinal Motor Yağı Önerilir. Yağ Standartları: API:SL,SM,SN veya ILSAC
*2 Toyota Orijinal "Super Long Life Coolant/Pink" kullanınız. 
*3 Toyota Orijinal enjektör temizleyici yakıt katkısı kullanınız.
*4 Toyota Orijinal ATF WS şanzıman yağı kullanınız.
*5 Toyota Orijinal API GL-5 Dişli Yağı kullanınız.
*6

*7 Toyota Orijinal Suspension Fluid AHC kullanınız.
Toyota Orijinal SAE J1703, J1704 or FMVSS No. 116 DOT3, DOT4 standartlarına uygun fren hidroliği kullanınız.



LEXUS TÜRKİYE

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ ERİŞİM BİLGİLERİ
SIRA 
NO. ÜNVANI HİZMET  YERİ  ADRESİ ŞEHİR TEL/TELEFAKS

1 AKKOYUNLU  MOTORLU  ARAÇLAR  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. YENİ  YALOVA  YOLU  11.KM  DEMİRTAŞ BURSA 0224  261  55  70

2 AKTEN İNŞAAT TİC. VE SAN.A.Ş. CUMHURİYET MAH.MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.129 52200, ALTINORDU ORDU 0452 777 51 11 / 0452 777 51 14

3 AKTOY MOTORLU ARAÇLAR ALIM SATIM SERVIS VE KİRALAMA TİC. A.Ş. ÜNİVERSİTES MAHALLESİ, FİRUZKÖY BULVARI No: 32, 34320 AVCILAR İSTANBUL 0212 622 16 16 / 0212 695 36 44  

4 ALJ  OTOMOTİV  A.Ş. MERKEZ  MAH.  ERENLER  CAD.  NO:  64  ÇEKMEKÖY İSTANBUL 0216  643  03  03/00

5 ALJ  OTOMOTİV  A.Ş
ERGAZİ  MAH.  İSTANBUL  YOLU  9.  KM  FATİH  SULTAN  MEHMET BULVARI  No:  
336  BATIKENT  YENIMAHALLE ANKARA 0312  278  80  80

0312  278  80  90

6 ALTAN  MOTORLU  ARAÇLAR  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. İZMİR  YOLU  5.KM  ÇAYIRHİSAR  MEVKİİ BALIKESİR 0266  221  48  58

7 ALTAN-BANDIRMA  MOTORLU  ARAÇLAR  SAN.  VE  TİC.A.Ş. BALIKESİR  ASFALTI  5.KM BALIKESİR 0266  733  85  63

8 AYDOĞAN  OTOMOTİV  SAN.İNŞ.TUR.VE  TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR  YOLU  8.  KM.  17100 ÇANAKKALE 0286  263  64  00

9 AYKON  OTOMOTİV  İTHALAT İHRACAT SAN.  VE  TİC. LTD.ŞTİ. İSTASYON  MAH.  1460  SOK.  NO.17  GEBZE KOCAELİ 0262  655  22  00
0262  655  64  04

10 AYYAPI  OTOMOTİV  İNŞAAT  TURİZM  A.Ş. DEVLET  YOLU  CAD.  NO:  161  DEĞİRMENDERE TRABZON 0462  325  20  70
0462  325  71  25-26

11 BAKIRCILAR  PET.ÜRÜN.OTOM.İNŞ.GIDA  TUR.TİC.SAN.KOLL.ŞTİ. YENİGÖL  MAH.HAVAALANI  YOLU  SERİK  CAD.  NO:114 ANTALYA 0242  340  09  09

12 BAKIRCILAR  PETROL  ÜRÜNLERİ  TİC.  VE  SAN.  KOLL.ŞTİ. KARAGEDİK  MAH.SARIKIZ  MEVKİİ  MUĞLA  YOLU  ÜZERİ  FETHİYE MUĞLA 0252  613  46  40

13 BARTU  MOTORLU  ARAÇ.  İNŞ.  TİC.  VE  SAN.  LİM.  ŞTİ. (GÖKTEPE) ÖREN  MAH.  HÜSEYİN İBRAHİM İZMİRLİ CAD. NO.7  KDZ.  EREĞLİ ZONGULDAK 0372  322  21  00/316 83 03

14 BORANLAR  OTO.  İNŞ.  LOJ.  HİZ.  TİC.  VE  SAN.  LTD.  ŞTİ. YENİ  MAHALLE  G.M.K  BULVARI  33174  SK.  NO:1  MEZİTLİ MERSİN 0  324  357  03  03
0  324  357  03  77

15 BOROVALI  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. ÇANAKKALE  CAD.  NO:  92  PINARBAŞI İZMİR 0232  479  19  52

16 ÇAVDARLI  MOTORLU  ARAÇLAR.  SAN.  TİC.  LTD.ŞTİ. İZMİR  YOLU  10.KM  NİLÜFER BURSA 0224  413  60  60
0224  413  60  70  -  71

17 ÇAYIRCIOĞLU  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. AKPINAR  MAH.  RECEP  TAYYİP  ERDOĞAN  BULVARI NO.  338 ŞANLIURFA 0414  341  06  56

18 DERİNDERE  KOÇAK  OTOM.  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. ŞABANOĞLU  MAH.  ATATÜRK  BULVARI  NO:  282  TEKKEKÖY SAMSUN 0362  266  94  00
0362  266  87  71

19 DUMANKAYA  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. ANKARA  YOLU  PENDİK  KAVŞAĞI  DUMANKAYA  İŞ  MER. İSTANBUL 0216  379  09  22

20 EFE  ANKA  MOT.  ARAÇLAR  SERVİS  İNŞ.TAAHHÜT  TİC.  A.Ş. ESKİŞEHİR  YOLU  DUMLUPINAR  BULVARI  No:186  ÇANKAYA ANKARA 312  481  38  38  /  44

21 ELPA  OTOMOTİV  TİC.  VE  SAN.  LTD.  ŞTİ. MALATYA  YOLU  9. ELAZIĞ 0424  247  19  62/  247  40  26

22 ER  OTOMOTİV  TİC.  VE  SAN.  A.  Ş. KAYSERİ  YOLU  1.KM.  NO.9 SİVAS 0346  226  40  34

23 GÖÇMENTÜRK  DAYANIKLI  TÜK.MAL.TİC.  VE  TURİZM  LTD.  ŞTİ. MERKEZ  MAH.  İBRAHİM  BİLGEN  CAD.NO:9  TOSMUR,  ALANYA ANTALYA 0242  514  24  44/  514  13  43

24 GÜRSES  NAKİL  VASITALARI  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. GÖZTEPE  MAH.  İSTOÇ  1.  CAD.  NO:8  BAĞCILAR İSTANBUL 0212  436  70  70
0212  659  70  49

25 HİSAR  OTOMOTİV  TİC.  LTD.  ŞTİ. İZMİR  YOLU  4.KM AFYON 0272  213  52  28-29

26 HIZEL  OTO.  İNŞ.  TEKS.  TURZ.  OTELCİLİK  SAN.  VE  TİC.A.Ş E-80  KARAYOLU  ÜZERİ  ALTINPINAR  KÖYÜ  MEVKİİ  6.KM DÜZCE 0380  551  24  44-94
0380  551  27  23

27 İBRAHİM  AKSOY  OTOMOTİV  LİMİTED  ŞİRKETİ AMBAR  MAH.  OSMAN  KAVUNCU  BULVARI  NO.516  MELİKGAZİ KAYSERİ 0352  311  36  00
0352  311  37  00  FAX



ÜNVANI HİZMET  YERİ  ADRESİ ŞEHİR TEL/TELEFAKS

28 İKBAL  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  PAZ.  LTD.  ŞTİ TORTUM  YOLU  ÜZERİ  TOYOTA  PLAZA  NO:  1 ERZURUM 0442  242  00  30  (5hat)

29 KALE  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. E-80  KARAYOLU  KUMLUCA  BAĞLARI EDİRNE 0284  226  00  78

30 KALE  KEŞAN  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. İSTANBUL  YOLU  4.  KM  22900  KEŞAN EDİRNE 0284  715  28  00

31 KAR  YEDEK  PARÇA  ve  OTOMOTİV  SAN.  TİC.  LTD.  ŞTİ. DEFTERDAR  MAH.  FETHİ  ÇELEBİ  CAD.  NO:45  EYÜP İSTANBUL 0212  567  22  22
0212  567  54  54

32 KARDELEN  OTOMOTİV  İNŞAAT  SAN.  VE  TİC.  LTD.ŞTİ ŞANLIURFA  YOLU  1.KM  21070 DİYARBAKIR 0412  251  35  45

33 KOCAELİ  KAYA  OTOMOTİV  SATIŞ  VE  PAZARLAMA  A.Ş KANDIRA  SAPAĞI  YENİ  GÖLCÜK  YOLU  ÜZERİ  İZMİT KOCAELİ 0262  335  38  71

34 KÖŞKDERE  MOTORLU  ARAÇLAR  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. E5  KARAYOLU  ÜZERİ  ÖNERLER  MEVKİİ  4.KM  ÇORLU TEKİRDAĞ 0282  685  42  68

35 KÖŞKDERE OTOMOTİV SAN.VE TİC.LİMİTED ŞTİ 100.YIL MAH. İSMET İNÖNÜ BLV. NO:30 SÜLEYMANPAŞA TEKİRDAĞ 0282 260 52 20 

36 MEZCAR OTOMOTİV İNŞAAT TEKSTİL VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HADIMKÖY YOLU CAD. NO.46 OSMANGAZİ MAH. ESENYURT  İSTANBUL 0212 945 83 00

37 MIÇI  OTOMOTİV  VE  TEKSTİL  SANAYİ  TİCARET  LTD.  ŞTİ. TURHAN  CEMAL  BERİKER  BULVARI  NO.700  SEYHAN ADANA 0322  441  02  02
0322  441  00  88

38 MUHİTTİNOĞLU  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  LTD.  ŞTİ. MUAMMER  AKSOY  BULVARI  N:38 GAZİANTEP 0342  215  30  00

39 NATAŞ  NAKİL  ARAÇLARI  TİC.  A.Ş. MÜMİNDERE  CAD.  NO:  43  MERDİVENKÖY İSTANBUL 0216  302  44  44  (10  hat)

40 ONATÇA  MOTORLU  ARAÇLAR  TİC.  A.Ş. YENİDOĞAN  MAH.  GİRNE  BULVARI  NO.  245/A  YÜREĞIR ADANA 0322  346  71  71-3463818

41 ORTAKÖY  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. DEREBOYU  CAD.  NO.140  80840  ORTAKÖY İSTANBUL 0212  227  86  86

42 OTOJEN  OTOMOTİV  A.Ş. ANKARA  YOLU  1.ORGANİZE  SAN.  İSMİL  SK.NO:5 KONYA 0332  248  0  248

43 ÖZDEMİR  OTO.  İNŞ.  AMB.  TEKS.  TİC.  VE  SAN.  LTD.  ŞTİ ŞİRİNEVLER  MAH.  SANAYİ  KARŞISI  BUL.ÜZERİ  NO:  15 OSMANİYE 0328  813  16  11-12

44 ÖZELLER  OTOMOTİV  TİC.  A.Ş. E-90  KARAYOLU  ÜZERİ  NEVŞEHİR  KAVŞAĞI AKSARAY 0382  215  55  00

45 ÖZTOPRAK  MOTORLU  ARAÇ.  SAN.  VE  TİCARET  LTD.  ŞTİ. İSKENDERUN  YOL  ÜZERİ  1.KM  ODABAŞI  BELD.  TELEKOM  MÜD.YANI ANTAKYA 0326  221  89  70

46 ÖZTOPRAK  MOTORLU  ARAÇ.  SAN.  VE  TİCARET  LTD.  ŞTİ. FATİH  MAH.SOKULLU  MEHMET  PAŞA  CAD.E5  KARAYOLU  ÜZERİ BELEN HATAY 0326  456  21  90  /  96

47 PARMAKSIZLAR  OTOM.  SAN.  İÇ  VE  DIŞ  TİC.  LTD.  ŞTİ. EFELER  MAHALLESİ  İZMİR  CAD.  NO:95 AYDIN 0256  226  44  44  / 2310034

48 SANDIKÇI  OTO  SAN.  VE  TİC.  LTD.  ŞTİ HANLIKÖY  MAH.  ESKİŞEHİR  CAD.  NO.78  ARİFİYE SAKARYA 0264  291  20  20 / 2752424

49 SARAR  OTOM.  PET.  ÜRÜNL.  TURİZM  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. GÜNDOĞDU  MAH.ÇİFTELER  CD.NO:301 ESKİŞEHİR 0222  227  55  55

50 SONKAR  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. LONDRA  ASFALTI  SAN.  CD  NO:40  ÇOBANÇEŞME  YENİBOSNA İSTANBUL 0212  652  50  00

51 ŞAMLIOĞLU  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. MİMAR  SİNAN  MAH.  ANKARA  YOLU  BULVARI  NO:27 ÇORUM 0364  235  03  75

52 TOKULLAR  OTOMOTİV  SAN.  VE  TİC.  A.Ş. AKÇAY  CAD.  NO:  267  GAZİEMİR İZMİR 0232  252  29  00

53 TOYAN  OTOM.  SAN.  VE  SAĞLIK  HİZMETLERİ  TİC.  A.Ş. ÇETİN  EMEÇ  BUL.  NO.  75  DİKMEN ANKARA 0312  472  90  90

54 TOYMAR  OTOMOTİV  PETROL  TİC.  PAZ.  A.Ş. ÇEVRE  YOLU  ÜZERİ  MİGROS  YANI K.MARAŞ 0344  232  00  00

55 YARIMCA  OTOMOTİV  PAZ.  TİC.  VE  SAN.  A.Ş. AKÇEŞME  MAH.  MENDERES  BULVARI  NO:195  GÜMÜŞLER DENİZLİ 0258  371  62  62

56 YATU  BODRUM  OTOMOTİV  TİC.  SAN.  VE  İNŞ.  A.Ş BEYLİK  KIRLARI  MEVKİİ  ATATÜRK  BULVARI  291/A  KONACIK  BODRUM MUĞLA 0252  363  96  77

57 YATU  MUĞLA  OTOMOTİV  TİC.  SAN.  VE  İNŞ.  A.Ş MARMARİS  YOLU  2.KM  ÜNİVERSİTE  KARŞISI MUĞLA 0252 223 81 23 /0252 223 82 26

58 YİĞİTVAR OTOMOTİV İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 1.OSB MEVKİİ 2.CAD HAVAALANI YOLU NO: 8 YEŞİLYURT MALATYA 0422 502 27 77 / 0422 502 29 99 

59 YÖRÜK  OTOMOTİV  İTH.  İHR.  SAN.  TİC.  LTD.  ŞTİ. HAVAALANI  KAVŞAGI  İPEK  YOLU  ÜZERİ  5.KM VAN 0432 217 66 66 / 0432 217 20 10
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