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Bu el kitabında, tüm modellerin ve ilave 
donanımlar da dahil olmak üzere tüm 
donanımların tanıtıldığını lütfen unut-
mayınız. Bu yüzden, aracınızda bulun-
mayan donanımlara ait açıklamalara da 
rastlayabilirsiniz.

Bu kitapta yer alan tüm teknik özellikler 
basım tarihinde geçerlidir. Bununla 
beraber, Lexus'un sürekli ürün geliş-
tirme politikasına paralel olarak önce-
den belirtmeksizin teknik özellik, 
donanım ve aksesuar değişikliği yapma 
hakkımızı saklı tutmaktayız.

Teknik özelliklerine, renk ve donanı-
mına bağlı olarak aracınız, bu kitapta 
verilen çizimlerden farklılık gösterebilir.

Lexus marka araçlar için bugün piya-
sada orijinal Lexus ve orijinal olmayan 
çeşitli yedek parça ve aksesuarlar satıl-
maktadır. Lexus, araç ile birlikte teslim 
aldığınız orijinal Lexus parça veya 
aksesuarlarının değiştirilmesi gerekti-
ğinde, orijinal Lexus yedek parça ve 
aksesuarları kullanmanızı önerir. Eşde-
ğer kalitedeki diğer parça veya aksesu-
arlar da kullanılabilir. Orijinal Lexus 
olmayan yedek parça ve aksesuarlar-
dan veya bunların değiştirilmesi veya 
montajından doğabilecek sorunlar 
garanti kapsamına girmez ve Lexus’u 

yükümlülük altına sokmaz. Ayrıca oriji-
nal Lexus olmayan yedek parça ve 
aksesuarların kullanımından kaynakla-
nacak hasar veya performans sorunları 
garanti kapsamına alınmaz.

Aracınıza, radyo verici sisteminin bağ-
lanması aşağıdaki gibi elektronik sis-
temleri etkileyebilir:

 Hybrid sistem

 Çok noktadan yakıt enjeksiyon sis-
temi/sıralı çok noktadan yakıt enjek-
siyon sistemi

 Lexus Güvenlik Sistemi +

 Sabit hız kontrol sistemi

 Kilitlenme önleyici fren sistemi

 Entegre araç dinamikleri yönetimi

 SRS hava yastığı sistemi

 Aktif gergili emniyet kemeri sistemi

Gerekli önlemler ve radyo verici siste-
minin takılması ile ilgili özel talimatlar 
için mutlaka herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya Lexus servisi ya da başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele 
danışınız.

Frekans bantları, güç seviyeleri, anten 
pozisyonları ve radyo verici bağlama 
şartları hakkında daha fazla bilgi için 
Lexus yetkili satıcı servisinize veya 
yeterli uzmanlığa ve donanıma sahip 
başka bir kuruma danışabilirsiniz.

LC500h: Elektromanyetik koruyucu-
larına rağmen hybrid araçların yüksek 
voltaj parçaları ve kabloları, klasik ben-

Bilginiz için

Kullanıcı El Kitabı

Aksesuarlar, yedek parçalar ve 
Lexus’unuzdaki değişiklikler

Radyo verici sisteminin takılması
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zinle tahrik edilen araçlarla veya elekt-
ronik ev aletleriyle aynı miktarda 
elektromanyetik dalga yayar.

LC500h: Radyo frekansı vericide 
istenmeyen parazitler alabilir.

Araç, şunlar gibi belirli verileri kayde-
den sofistike bilgisayarlar ile donatıl-
mıştır:

Kaydedilen veriler, aracınızın donanım 
seviyesi ve özelliklerine göre değişiklik 
gösterir

Bu bilgisayarlar konuşmaları veya ses-
leri kaydetmez ve yalnızca belirli 
durumlarda aracın dışındaki görüntü-
leri kaydeder.
• Motor hızı/Elektrik motoru hızı 

(çekiş motoru hızı)
• Hızlanma durumu
• Fren durumu
• Araç hızı
• ABS ve çarpışma öncesi güvenlik 

sistemi gibi sürüş yardımcı sistemle-
rinin çalışma durumu (bazı model-
lerde)

 Veri kullanımı

Lexus bu bilgisayarların kaydettiği verileri 
arıza teşhisi, araştırma-geliştirme çalışma-
ları ve kalite iyileştirme için kullanabilir.

Lexus, aşağıdaki durumlar haricinde kayıtlı 
verileri üçüncü şahıslar ile paylaşmayacak-
tır:

• Araç sahibinin onayı ile veya araç kira-
lıksa kiralayan kişinin onayı ile

• Polis, mahkeme veya bir devlet kuruluşu-
nun resmi isteğine karşılık olarak

• Lexus tarafından yasal davalarda kullan-
mak için.

• Verilerin belirli bir araç veya araç sahi-
bine bağlı olmadığı araştırma işleri için

Lexus'unuzdaki SRS hava yastığı ve 
emniyet kemeri aktif gergi donanımları, 
patlayıcı kimyasal maddeler içermek-
tedir. SRS hava yastıkları ve emniyet 
kemeri aktif gergi donanımları olduğu 
gibi bırakarak araç kullanımdan kaldırı-
lırsa, yangın gibi kazalara neden olabi-
lir. Aracınızın kullanımdan 
kaldırılmasından önce, SRS hava yas-
tıklarının ve emniyet kemeri aktif gergi 
donanımlarının, herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi veya Lexus servisi ya da 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyo-
nel tarafından sökülmesini ve bertaraf 
edilmesini sağlayın.

Rusya ve Kazakistan için:

"Tekerlekli araçların güvenliğine ilişkin" 
Gümrük Birliği'nin teknik yönetmeliği” 
TR CU 018/2011 ile uyumlu olarak 
(araçların iç gürültülerine ilişkin gerek-
lilikler), bu araç kamusal amaçlar için 
kullanılmayabilir (örneğin taksiler gibi).

Araç verilerinin kaydedilmesi

Lexus'unuzun kullanımdan 
kaldırılması

Araç içi gürültü seviyeleri 
(sadece LC500)
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DİKKAT

Genel sürüş uyarıları
Etki altında sürüş: Alkol veya uyuşturucu 
etkisi olan ilaç aldıktan sonra kesinlikle 
aracınızı kullanmayın. Alkol ve uyuştu-
rucu etkisi olan ilaçlar tepkilerinizi yavaş-
latır, muhakeme yeteneğinizi ve 
koordinasyonunuzu olumsuz yönde etki-
ler. Bu durum, ciddi şekilde yaralanma-
larla veya ölümle sonuçlanacak bir 
kazaya neden olabilir.

Güvenli sürüş: Aracınızı her zaman ted-
birli kullanın. Diğer sürücülerin ve yayala-
rın yapabileceği hatalara karşı hazırlıklı 
olunuz.

Sürücü dalgınlığı: Dikkatinizi tamamen 
sürüşe veriniz. Sürüş sırasında aracın 
kumandalarıyla oynama, cep telefonuyla 
konuşma veya okuma gibi sürücünün 
dikkatini dağıtan hareketler, ciddi şekilde 
yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabi-
lecek bir kazaya neden olabilir.

Çocukların güvenliğiyle ilgili genel 
uyarılar

Çocuklarınızı araçta kesinlikle yalnız 
bırakmayın ve aracınızın anahtarıyla 
oynamalarına izin vermeyin.

Çocuklar aracınızı çalıştırabilir veya 
vitesi boş konuma getirebilir. Çocuklar 
aracınızın camları veya diğer donanımla-
rıyla oynarken kendilerini yaralayabilir. 
Ayrıca, aracınızın iç sıcaklığının aşırı yük-
selmesi veya düşmesi çocuklar için ölüm-
cül olabilir.
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Hybrid araçların bilgileri, benzinli araç-
ların bilgilerinin yanında parantez içeri-
sinde belirtilmiştir

Örnek

Kontağı*1 <güç düğmesi>*2 KONTAK 

AÇIK konumuna*1 <AÇIK mod>*2 
çevirin.
*1: LC500
*2: LC500h

Bu kılavuzun okunması

Bu kılavuzda kullanılan sembolleri 
açıklar

Bu kılavuzdaki semboller

Semboller Anlamları

DİKKAT:

Açıklamalara uyulmadığı 
takdirde ölüme veya ciddi 
yaralanmalara neden olu-
nabilir.

UYARI:

Açıklamalara uyulmadığı 
takdirde araçlarda veya 
ekipmanlarında hasara 
veya arızaya neden olu-
nabilir.

İşleyiş ve çalışma prose-
dürlerini gösterir. Sayısal 
sırayla adımları takip 
edin.

Resimlerdeki semboller

Semboller Anlamları

Düğmeleri ve diğer cihaz-
ları kullanmak için yapıla-
cak hareketleri (itmek, 
çevirmek, vb.) gösterir.

Hareketin sonucunu gös-
terir (kapağın açılması 
gibi).

Semboller Anlamları

Açıklanan parça veya 
konumu belirtir.

Bunun anlamı Yapmayın 
veya Olmasını önleyin'dir.

Benzinli ve hybrid araçlar farklı 
yazım şekillerine sahiptir



10

 İsme göre arama

 Alfabetik dizin: S.501

 Yerleştirme konumuna göre arama

 Resimli dizin: S.12

 Belirtiye veya sese göre arama

 Şu durumlarda yapılacaklar... (Sorun 
giderme): S.498

 Başlığa göre arama

 İçindekiler: S.2

Arama nasıl yapılır



11



12 Resimli dizin

Resimli dizin

Dış

Kapılar ........................................................................................................................S.130

Kilitleme/kilit açma ............................................................................................................S.130

Yan camların açılması/kapatılması .............................................................................S.188

Mekanik anahtar ile kilitleme/kilit açma ................................................................. S.450

Uyarı mesajları .....................................................................................................................S.133

Bagaj kapağı .............................................................................................................S.134

Aracın içinden açılması ....................................................................................................S.135

Aracın dışından açılması ..................................................................................................S.135

Mekanik anahtar ile kilit açma......................................................................................S.452

Uyarı mesajları .....................................................................................................................S.133

Dış dikiz aynaları......................................................................................................S.185

Ayna açısının ayarlanması...............................................................................................S.185

Aynaların katlanması.........................................................................................................S.186

Sürüş konumu hafızası...................................................................................................... S.178

Ayna buğu çözücüsü ...................................................................................................... S.335

A

B

C
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Ön cam silecekleri.................................................................................................S.235

Kış şartları için uyarılar ....................................................................................................S.326

Donmayı önlemek için (ön cam silecekleri buz çözücüsü)*........................... S.339

Araç yıkama için uyarılar............................................................................................... S.355

Yakıt deposu kapağı..............................................................................................S.240

Yakıt doldurma yöntemi ................................................................................................ S.240

Yakıt tipi/yakıt deposu kapasitesi...............................................................................S.472

Lastikler.................................................................................................................... S.385

Lastik boyutu/ hava basıncı ...........................................................................................S.479

Kış lastikleri/zincir .............................................................................................................S.324

Kontrol/rotasyon/lastik basıncı uyarı sistemi ....................................................... S.385

Patlak lastik değişiminde ................................................................................................S.444

Motor kaputu ..........................................................................................................S.374

Açma ......................................................................................................................................S.374

Motor yağı ............................................................................................................................S.473

Hararet durumunda yapılması gerekenler .................................................S.460, 463

Uyarı mesajları ................................................................................................................... S.438

Aktif arka spoyler* ..................................................................................................S.314

Farlar/ön konum farları/gündüz sürüş farları/dönüş lambaları ............. S.230

Sinyal lambaları.......................................................................................................S.224

Park lambaları ........................................................................................................ S.230
Stop lambaları

Acil fren sinyali.....................................................................................................................S.318

Plaka lambaları ...................................................................................................... S.230

Arka sis lambası ......................................................................................................S.235
Geri vites lambası

Vites kolunu R konumuna alma.......................................................................... S.213, 219
*: Bazı modellerde

Sürüş için dış ampuller
(Değiştirme yöntemi: S.415, Watt: S.480)
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Gösterge paneli (Soldan direksiyonlu araçlar)

Kontak <Güç düğmesi> ..............................................................................S.201, 205

Motorun <hybrid sistem> çalıştırılması/modun değiştirilmesi.............. S.201, 205

Motorun <hybrid sistem> acil olarak durdurulması ............................................ S.420

Motor <hybrid sistem> çalışmıyorsa............................................................... S.445, 446

Uyarı mesajları ............................................................................................ S.202, 206, 438

Vites kolu ...........................................................................................................S.211, 217

Vites kolu konumunun değiştirilmesi ............................................................... S.213, 219

Araç çekilirken alınacak önlemler..............................................................................S.423

Göstergeler ..............................................................................................................S.102

Göstergelerin okunması/gösterge paneli ışığının ayarlanması ......................S.102

Uyarı ışıkları/gösterge ışıkları .........................................................................................S.96

Bir uyarı ışığı yandığında.................................................................................................S.429

Araç bilgi ekranı ......................................................................................................S.106

Ekran........................................................................................................................................S.106

Uyarı mesajı göründüğünde ........................................................................................ S.438
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Park freni düğmesi.................................................................................................S.225

Devreye alma/serbest bırakma ..................................................................................S.225

Kış şartları için uyarılar ....................................................................................................S.325

Sesli uyarı/mesaj.................................................................................................... S.433, 439

Sinyal kolu.................................................................................................................S.224
Far düğmesi............................................................................................................. S.230

Farlar/ön lambalar/park lambaları/gündüz sürüş farları ................................ S.230

Arka sis lambası..................................................................................................................S.235

Ön cam silecek ve yıkayıcı anahtarı .................................................................S.325

Kullanım.................................................................................................................................S.235

Cam yıkama sıvısının tamamlanması........................................................................ S.382

Uyarı mesajları ....................................................................................................................S.439

Far yıkayıcılar.......................................................................................................................S.235

Dörtlü flaşör düğmesi ...........................................................................................S.420

Motor kaputu açma kolu .....................................................................................S.374

Direksiyon simidi yükseklik ve teleskopik ayar düğmesi ............................S.183

Ayarlama................................................................................................................................S.183

Sürüş konumu hafızası...................................................................................................... S.178

Klima sistemi........................................................................................................... S.334

Kullanım.................................................................................................................................S.334

Arka cam buğu çözücüsü............................................................................................. S.335

Müzik sistemi*

Bagaj kapağı açma düğmesi ................................................................................ S.137
*: “NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI”na bakın.
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Anahtarlar (soldan direksiyonlu araçlar)

Sürüş modu seçim düğmesi.................................................................................S.286

VSC OFF (kapalı)/kar modu düğmesi ..........................................S.215, 221, 318

Kilometre sayacı/sıfırlanabilir kilometre sayacı/sıfırlanabilir kilometre sayacı 
sıfırlama düğmesi ....................................................................................................S.105

Gösterge paneli ışık kontrol düğmeleri ...........................................................S.105

Yakıt doldurma kapağı açma düğmesi .............................................................S.241

HUD (Yansıtmalı gösterge ekranı) düğmesi* ................................................. S.113

Bagaj kapağı açma düğmesi ................................................................................S.135
*: Bazı modellerde
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Sürüş konumu hafıza düğmeleri ......................................................................... S.178

Dış dikiz aynası düğmeleri ....................................................................................S.185

Cam kilitleme düğmesi..........................................................................................S.190

Elektrikli cam düğmeleri...................................................................................... S.188

Kapı kilitleme düğmeleri.......................................................................................S.132

Gösterge düğmeleri .............................................................................................. S.107

Vites kumandaları ......................................................................................... S.215, 221

Telefon düğmesi*1
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LKA (Şerit Takip Desteği) düğmesi*2............................................................... S.261

Araç takip mesafesi düğmesi*2 .........................................................................S.278

Sabit hız kontrol düğmeleri

Sabit hız kontrol sistemi*2 ............................................................................................. S.283

Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü*2............................S.273

Müzik sistemi uzaktan kumanda düğmeleri*1

Konuşma düğmesi*1

*1: “NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI”na bakın.
*2: Bazı modellerde

Ses kontrol düğmeleri*1

Remote Touch*1..................................................................................................... S.328

P konumu düğmesi.......................................................................................S.213, 220

Freni basılı tutma düğmesi................................................................................... S.227

EV (elektrikli) sürüş modu düğmesi*2..............................................................S.209
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Aktif arka spoyler düğmesi*2 ..............................................................................S.314
*1: “NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI”na bakın.
*2: Bazı modellerde

F
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İç (Soldan direksiyonlu araçlar)

SRS hava yastıkları....................................................................................................S.37

Paspaslar..................................................................................................................... S.30

Ön koltuklar ............................................................................................................. S.176

Baş dayamaları .......................................................................................................... S.181

Emniyet kemerleri ................................................................................................... S.32

Konsol bölmesi/yardımcı bölme ...................................................................... S.348

Bardak tutucu......................................................................................................... S.348

Askı kancaları..........................................................................................................S.352
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Tavan (soldan direksiyonlu araçlar)

İç dikiz aynası ............................................................................................................S.184

Güneş siperlikleri*1.................................................................................................S.351

Makyaj aynaları .......................................................................................................S.351

Koltuk ışıkları...........................................................................................................S.345
Vites kolu ışığı..........................................................................................................S.345

Okuma lambaları ...................................................................................................S.346

Hareket ve eğim sensörünü iptal etme düğmesi*2 ..........................................S.91

“SOS” düğmesi*2 ......................................................................................................S.63

Kapı-bağlantılı iç ışık düğmesi............................................................................S.346
*1: ASLA yolcu hava yastığı çalışabilir durumdayken yüzü arkaya dönük tipte bebek/çocuk 

koltuğunu ön koltuğa takarak kullanmayın, bu çocuk için CİDDİ ŞEKİLDE 
YARALANMA veya ÖLÜME neden olabilir. (S.51)

*2: Bazı modellerde
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Gösterge paneli (sağdan direksiyonlu araçlar)

Kontak <Güç düğmesi> ..............................................................................S.201, 205

Motorun <hybrid sistem> çalıştırılması/modun değiştirilmesi.............. S.201, 205

Motorun <hybrid sistem> acil olarak durdurulması ............................................ S.420

Motor <hybrid sistem> çalışmıyorsa............................................................... S.445, 446

Uyarı mesajları ............................................................................................ S.202, 206, 438

Vites kolu ...........................................................................................................S.211, 217

Vites kolu konumunun değiştirilmesi ............................................................... S.213, 219

Araç çekilirken alınacak önlemler..............................................................................S.423

Göstergeler ..............................................................................................................S.102

Göstergelerin okunması/gösterge paneli ışığının ayarlanması ......................S.102

Uyarı ışıkları/gösterge ışıkları .........................................................................................S.96

Bir uyarı ışığı yandığında.................................................................................................S.429

Araç bilgi ekranı ......................................................................................................S.106

Ekran........................................................................................................................................S.106

Uyarı mesajı göründüğünde ........................................................................................ S.438

A

B

C

D



23Resimli dizin

Park freni düğmesi.................................................................................................S.225

Devreye alma/serbest bırakma ..................................................................................S.225

Kış şartları için uyarılar ....................................................................................................S.325

Sesli uyarı/mesaj.................................................................................................... S.433, 439

Sinyal kolu.................................................................................................................S.224
Far düğmesi............................................................................................................. S.230

Farlar/ön lambalar/park lambaları/gündüz sürüş farları ................................ S.230

Arka sis lambası..................................................................................................................S.235

Ön cam silecek ve yıkayıcı anahtarı .................................................................S.235

Kullanım.................................................................................................................................S.235

Cam yıkama sıvısının tamamlanması........................................................................ S.382

Uyarı mesajları ....................................................................................................................S.439

Far yıkayıcılar.......................................................................................................................S.235

Dörtlü flaşör düğmesi ...........................................................................................S.420

Motor kaputu açma kolu .....................................................................................S.374

Direksiyon simidi yükseklik ve teleskopik ayar düğmesi ............................S.183

Ayarlama................................................................................................................................S.183

Sürüş konumu hafızası...................................................................................................... S.178

Klima sistemi........................................................................................................... S.334

Kullanım.................................................................................................................................S.334

Arka cam buğu çözücüsü............................................................................................. S.335

Müzik sistemi*

Bagaj kapağı açma düğmesi ................................................................................ S.137
*: “NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI”na bakın.
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Düğmeler (sağdan direksiyonlu araçlar)

Sürüş modu seçim düğmesi.................................................................................S.286

VSC OFF (kapalı)/kar modu düğmesi ..........................................S.215, 221, 318

Kilometre sayacı/sıfırlanabilir kilometre sayacı/sıfırlanabilir kilometre sayacı 
sıfırlama düğmes......................................................................................................S.105

Gösterge paneli ışık kontrol düğmeleri ...........................................................S.105

Yakıt doldurma kapağı açma düğmesi .............................................................S.241

HUD (Yansıtmalı gösterge ekranı) düğmesi* ................................................. S.113

Bagaj kapağı açma düğmesi ................................................................................S.135
*: Bazı modellerde
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Sürüş konumu hafıza düğmeleri ......................................................................... S.178

Dış dikiz aynası düğmeleri ....................................................................................S.185

Kapı kilitleme düğmeleri.......................................................................................S.132

Cam kilitleme düğmesi..........................................................................................S.190

Elektrikli cam düğmeleri...................................................................................... S.188

Gösterge düğmeleri .............................................................................................. S.107

Vites kumandaları ......................................................................................... S.215, 221

Telefon düğmesi*
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LKA (Şerit Takip Desteği) düğmesi................................................................... S.261

Araç takip mesafesi düğmesi .............................................................................S.278

Sabit hız kontrol düğmeleri

Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü................................S.273

Müzik sistemi uzaktan kumanda düğmeleri*

Konuşma düğmesi*

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

Remote Touch*1..................................................................................................... S.328

Ses kontrol düğmeleri*1

P konumu düğmesi.......................................................................................S.213, 220

Freni basılı tutma düğmesi................................................................................... S.227

EV (elektrikli) sürüş modu düğmesi*2..............................................................S.209

Aktif arka spoyler düğmesi*2 ..............................................................................S.314
*1: “NAVİGASYON SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI”na bakın.
*2: Bazı modellerde
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İç (sağdan direksiyonlu araçlar)

SRS hava yastıkları....................................................................................................S.37

Paspaslar..................................................................................................................... S.30

Ön koltuklar ............................................................................................................. S.176

Baş dayamaları .......................................................................................................... S.181

Emniyet kemerleri ................................................................................................... S.32

Konsol bölmesi/yardımcı bölme ...................................................................... S.348

Bardak tutucu......................................................................................................... S.348

Askı kancaları..........................................................................................................S.352

A

B

C

D

E

F

G

H



28 Resimli dizin

Tavan (sağdan direksiyonlu araçlar)

İç dikiz aynası ............................................................................................................S.184

Güneş siperlikleri* ..................................................................................................S.351

Makyaj aynaları .......................................................................................................S.351

Okuma lambaları ...................................................................................................S.346

Hareket ve eğim sensörü iptal düğmesi..............................................................S.91

Kapı-bağlantılı iç ışık düğmesi............................................................................S.346

Koltuk ışıkları...........................................................................................................S.345
Vites kolu ışığı..........................................................................................................S.345

*: ASLA yolcu hava yastığı çalışabilir durumdayken yüzü arkaya dönük tipte bebek/çocuk 
koltuğunu ön koltuğa takarak kullanmayın, bu çocuk için CİDDİ ŞEKİLDE 
YARALANMA veya ÖLÜME neden olabilir. (S.51)
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1-1.Güvenli kullanım için

Yalnızca aracınızla aynı model ve 
model yılına sahip araçlar için tasarlan-
mış paspaslar kullanın. Paspası taban 
halısına emniyetli olacak bir şekilde 
sabitleyin.

1 Kancaları (klipsleri) paspastaki hal-
kalara takın.

2 Paspasları sabitlemek için, sabit-
leme kancalarının (klipslerin) üst 
kısmını çevirin.

Daima  işaretlerini  aynı hizaya geti-
rin.

Kancaların (klipslerin) şekli resimdekinden 
farklı olabilir.Sürüşten önce

Sürüş güvenliğini sağlamak için 
araçta yola çıkmadan önce aşağı-
dakilere dikkat edin.

Paspasların takılması

A

DİKKAT

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Aksi takdirde sürücü paspası kayabilir ve 
sürüş esnasında pedalların hareketini 
etkileyebilir. Beklenmedik bir şekilde ani-
den hızlanmaya neden olabilir veya ara-
cın durdurulmasını zorlaştırabilir. Bu 
durum, ciddi yaralanmalara veya ölümle 
sonuçlanabilecek kazalara neden olabilir.

Sürücü tarafı paspasını takarken

Orijinal Lexus paspası olsa bile, diğer 
modeller veya farklı model yılına ait 
araçlar için tasarlanmış paspasları kul-
lanmayın.

Sadece sürücü koltuğu için tasarlanan 
paspasları kullanın.

 Taban paspasını daima zemindeki kan-
caları (klipsleri) kullanarak güvenli bir 
şekilde takın.

Üst üste iki ya da daha fazla paspas 
kullanmayın.

Paspasın üst kısmı alta gelecek şekilde 
ters olarak yerleştirmeyin.

Sürüşten önce
 Taban paspasının doğru yerde, kanca-

ların (klipslerin) doğru ve güvenli bir 
şekilde sabitlendiğini kontrol edin. 
Özellikle, zemin temizlendikten sonra 
bu kontrolü yapın.

Motor <hybrid sistem> çalışmazken 
vites kolunu P konumuna alıp, her 
pedala sonuna kadar basarak pedalla-
rın paspasa takılmadığından emin olun.
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Direksiyonu kullanırken eğilmenize 
gerek kalmaması için, koltuğunu-
zun açısını dik oturabileceğiniz 
şekilde ayarlayın. (S.176)

Direksiyonu tutarken kollarınızı dir-
seğinizden hafifçe kırın ve pedallara 
tam basabilmek için koltuğunuzu 
ayarlayın. (S.176)

Baş dayamasını, dayamanın mer-
kezi kulağınızın üst hizasına denk 
gelecek şekilde ayarlayıp sabitleyin. 
(S.181)

Emniyet kemerinizi düzgün bağla-
yın. (S.31)

Aracınızı sürmeden önce tüm yolcula-
rın emniyet kemerlerini taktığından 
emin olun. (S.33)

Yeteri kadar büyüyüp gerektiği şekilde 
aracın emniyet kemerini takabilene 
kadar, çocuklar için uygun bir çocuk 
koltuğu sistemi kullanılmalıdır. 
(S.50)

İç ve dış aynaların görüntüsünün düz-
gün olması için, ayarlarken arka tarafı 
net gördüğünüzden emin olun. 

Güvenli sürüş için

Güvenli bir sürüş için, sürüşten 
önce koltuğu ve aynaları uygun 
şekilde ayarlayın.

Doğru sürüş konumu

DİKKAT

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

A

B

C

D

Sürüş sırasında sürücü koltuğunun 
konumunu ayarlamayın.
Bu durum, aracın sürücü hakimiyetin-
den çıkmasına neden olabilir.

Koltuk arkalığı ile sürücü veya yolcu 
arasına yastık koymayın.
Yastık kullanıldığında doğru oturma 
konumunu alamayabilirsiniz ve emni-
yet kemerinin ve baş dayamasının 
etkinliği azalabilir.

Ön koltukların altına eşya koymayın.
Ön koltukların altına yerleştirilen eşya-
lar koltuk raylarına sıkışarak, koltuğun 
kilitlenmesine engel olabilir. Bu durum 
kazaya yol açabilir ve ayarlama meka-
nizması hasar görebilir.

Halka açık yollarda sürerken her 
zaman yasal hız sınırına dikkat edin.

Uzun mesafeli sürüşlerde, yorgun his-
setmeden önce düzenli molalar verin. 
Ayrıca sürüş sırasında yorgun ve uyku-
suz hissediyorsanız, sürüşe devam 
etmek için kendinizi zorlamayın ve aci-
len mola verin.

Emniyet kemerlerinin doğru kul-
lanımı

Aynaların ayarlanması
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(S.184, 185) Emniyet kemerleri

Aracınızı sürmeden önce tüm yol-
cuların emniyet kemerlerini taktı-
ğından emin olun.

DİKKAT

Ani frenleme, ani dönüş veya kaza duru-
munda yaralanma riskini azaltmak için 
aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

Emniyet kemerinin takılması

 Tüm yolcuların emniyet kemerlerini 
bağladıklarından emin olun.

Emniyet kemerinizi her zaman düzgün 
şekilde bağlayın.

Her emniyet kemerini yalnızca bir kişi 
için kullanın. Çocuk bile olsalar, bir 
emniyet kemerini birden fazla kişi için 
kullanmayın.

Lexus çocukların arka koltukta oturtul-
masını ve her zaman emniyet kemeri 
ve/veya uygun çocuk koltuğu sistemi-
nin kullanılmasını tavsiye etmektedir.

Düzgün oturma konumu için koltuk 
arkalığını gereğinden fazla geriye 
yatırmayın. Emniyet kemerleri, dik 
oturduğunuz ve geriye yaslandığınız 
takdirde azami korumayı sağlayacaktır.

Omuz kemerini kolunuzun altından 
geçirmeyin.

Emniyet kemerinizi her zaman müm-
kün olduğunca aşağıdan, basenler 
üzerinden yerleştirin.
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 Omuz kemerini omzunuzu ortala-
yacak şekilde yerleştirin. Omuz 
kemeri boynunuzdan uzak olmalı, 
ancak omzunuzdan da aşağı düş-
memelidir.

 Bel kemeri mümkün olduğunca aşa-
ğıdan, kalçaların üzerinden yerleşti-
rilmelidir.

 Koltuk arkalığının konumunu ayarla-
yın. Dik oturun ve geriye yaslanın.

DİKKAT

Hamile kadınlar
Doktorunuza danışın ve emniyet keme-
rini düzgün şekilde takın. (S.33)

Hamile kadınlar, diğer yolcular gibi bel 
kemerini mümkün olduğunca aşağıdan, 
basenler üzerinden yerleştirmelidir. 
Omuz kemerini omzunuzu ortalayacak 
şekilde yerleştirin ve karın üzerine baskı 
uygulamamasına dikkat edin.

Emniyet kemerinin düzgün takılmaması, 
ani frenleme veya kaza durumunda hem 
hamile kadının, hem de ceninin ciddi 
şekilde yaralanmasına veya ölümüne 
neden olabilir.

Yaralı kişiler

Doktorunuza danışın ve emniyet keme-
rini düzgün şekilde takın. (S.33)

Aracınızda çocuk yolcu bulunuyorsa

S.49

Emniyet kemeri hasarı ve aşınması
Kemerin, tokanın veya dilin kapıya sıkı-

şarak zarar görmemesine dikkat edin.

Düzenli olarak emniyet kemerlerini 
kontrol edin. Kemerde kesilme, yıp-
ranma ya da gevşek parçalar olmama-
sını kontrol edin. Hasar görmüş bir 
emniyet kemerini kullanmayın, yeni-
siyle değiştirin. Hasar görmüş emniyet 
kemerleri yolcuyu yaralanmalara veya 
ölüme karşı koruyamayacaktır.

Kemerin ve askının sabitlenmiş oldu-
ğundan ve kemerin kıvrılmadığından 
emin olun.
Emniyet kemeriniz düzgün çalışmı-
yorsa, hemen herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya başka bir yetkin ve dona-
nımlı profesyonele başvurun.

Aracınızla önemli bir kaza yaptıysanız, 
belirgin bir hasar olmasa bile, koltuk 
grubunu emniyet kemerleri de dahil 
olmak üzere değiştirin.

Emniyet kemerlerini kendiniz sök-
meye, kurmaya, değiştirmeye, parçala-
rına ayırmaya veya hurdaya çıkarmaya 
çalışmayın. Gerekli tüm onarımların 
herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya 
Lexus yetkili servisi ya da başka bir yet-
kin ve donanımlı profesyonel tarafın-
dan yapılmasını sağlayın. Hatalı 
kullanım, hatalı çalışmaya neden olabi-
lir.

Emniyet kemerlerinin doğru kul-
lanımı
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 Emniyet kemerini kıvırmayın.

Kıvrılmamış

Kıvrılmış

Çocuk emniyet kemerinin kullanımı

Aracınızda bulunan emniyet kemerleri 
yetişkin vücut ölçülerine uygun tasarlanmış-
tır.

Yeteri kadar büyüyüp gerektiği şekilde 
aracın emniyet kemerini takabilene kadar, 
çocuk için uygun bir çocuk koltuğu sis-
temi kullanılmalıdır. (S.50)

Çocuk aracın emniyet kemerini takabile-
cek kadar büyüdüğünde, emniyet keme-
rini talimatlara uygun olarak kullanın.

Emniyet kemeri yönetmelikleri

Ülkenizdeki emniyet kemerleri ile ilgili yasa-
lar çerçevesinde emniyet kemerinin değişti-
rilmesi veya takılması konusunda Lexus 
bayisine ya da Lexus yetkili servisine veya 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele 
başvurun.

1 Emniyet kemerini bağlamak için tık 
sesi duyana kadar plakayı tokanın 
içine itin.

2 Emniyet kemeri kilidini çözmek için, 

kilit açma düğmesine  basın.

Acil kilitlemeli kemer toplayıcısı (ELR)
Kemer toplayıcısı, ani bir duruş veya çar-
pışma anında kilitlenecektir. Ani olarak öne 
doğru eğildiğinizde de kemer kilitlenecektir. 
Yavaş hareketler kemerin kolayca uzama-
sına imkan vererek rahat hareket etmenizi 
sağlayacaktır.

Ön koltuklar, emniyet kemerlerinin 
kolayca uzatılmasını sağlayan kılavuz-
larla donatılmıştır. Emniyet kemerini 
uzatmak zor olduğunda emniyet 
kemerini kılavuzdan geçirin.

Arka koltuğa girerken ya da çıkarken, 
emniyet kemerini kılavuzdan çıkarın.

A

B

Emniyet kemerinin takılması ve 
açılması

Emniyet kemeri kılavuzu

A
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 Manuel tipte baş dayaması olan 
araçlar

 Elektrikli baş dayaması olan araçlar

 Rusya ve Kazakistan hariç

Aktif gergi mekanizması, belirli hız ve 
açılarla gerçekleşen şiddetli önden ya 
da yandan çarpışmalarda emniyet 
kemerini hemen geriye doğru çekerek 
yolcunun sıkıca kavranmasını sağlar.

Hafif önden veya yandan çarpışmalarda, 
arkadan alınan darbelerde ya da aracın 
takla atması durumunda aktif gergi meka-
nizması devreye girmez.

 Rusya ve Kazakistan için

Aktif gergi mekanizmaları, belirli hız ve 
açılarla gerçekleşen şiddetli önden ve 
yandan çarpışmalarda ya da aracın 
takla atması durumunda emniyet 
kemerini hemen geriye doğru çekerek 
yolcunun sıkıca kavranmasını sağlar.

Hafif önden veya yandan çarpışmalarda ya 
da arkadan alınan hafif darbelerde aktif 
gergi mekanizması devreye girmez.

Devreye giren aktif gergili emniyet 
kemerinin değiştirilmesi

Araç birden fazla çarpışmaya maruz kalırsa, 
aktif gergi sadece birinci çarpışma için dev-
reye girecek, ikinci ve daha sonraki çarpış-
malarda ise devreye girmeyecektir.

DİKKAT

Emniyet kemeri kılavuzunun kullanıl-
ması

Ani frenleme, ani dönüş veya kaza duru-
munda yaralanma riskini azaltmak için 
aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

Emniyet kemerinin kıvrılmadığından ve 
kılavuzda rahat hareket ettiğinden 
emin olun.

Kılavuzun kullanılmasından bağımsız 
olarak, her zaman emniyet kemeri kıla-
vuzu düğmesine dikkat edin.

Asılmayın veya kuvvet kullanarak kıla-
vuzu çekmeyin.

Aktif gergili emniyet kemerleri
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DİKKAT

Aktif gergili emniyet kemerleri
Aktif gergi çalıştıysa SRS uyarı ışığı yana-
caktır. Bu durumda, emniyet kemeri tek-
rar kullanılamaz ve herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus yetkili servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonel tarafından değiştirilmelidir. Bun-
lara uyulmaması, ciddi şekilde 
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
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 SRS hava yastıklarının konumu

 SRS ön hava yastıkları

SRS sürücü hava yastığı/ön yolcu hava yastığı
Sürücünün ve ön yolcunun başını ve göğsünü darbelere karşı korumaktadır

SRS diz hava yastıkları
Sürücü ve yolcu korunmasının sağlanmasında yardımcı olabilir

 SRS yan ve perde hava yastıkları

SRS yan hava yastıkları
Sürücünün ve ön yolcunun gövdelerini korumaktadır

SRS perde hava yastıkları
Sürücünün ve yolcuların başlarını korumaktadır

SRS hava yastıkları

SRS hava yastıkları, aracın maruz kaldığı belirli hız ve açılarla gerçekleşen 
darbelerde açılarak sürücünün veya yolcuların yaralanmalarını önler veya en 
aza indirir. Emniyet kemeriyle birlikte hava yastığı kullanımı, yaralanma veya 
ölüm riskini azaltmaktadır.

SRS hava yastığı sistemi

A

B

C

D
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 SRS hava yastığı sistemi parçaları

Hava yastığı manuel iptal düğmesi

Ön yolcu hava yastığı

Perde hava yastıkları

Diz hava yastıkları

"YOLCU HAVA YASTIĞI" gösterge ışıkları

Aktif gergili emniyet kemerleri ve güç sınırlayıcıları

Yan çarpışma sensörleri (ön)

Ön yan hava yastıkları

SRS uyarı ışığı

Sürücü hava yastığı

Yan çarpışma sensörleri (arka)

Sürücü koltuğu konum sensörü

Sürücü emniyet kemeri tokası

Hava yastığı sensör grubu

Ön yolcu emniyet kemeri tokası düğmesi

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
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Önden çarpma sensörleri

Yan çarpışma sensörleri (kapı)

SRS hava yastığı sisteminin temel parçaları yukarıda belirtilmiştir. SRS hava yastığı 
sistemi, hava yastığı sensör grubu ile kontrol edilir. Hava yastıkları açıldığında, şişiri-
cilerde gerçekleşen kimyasal bir reaksiyon, hava yastıklarını zehirli olmayan nitro-
jen (azot) gazıyla bir anda şişirerek yolcuların darbe etkisiyle gerçekleşen 
hareketlerini kısıtlamaya yardımcı olur.

SRS hava yastıkları açılırsa (şişme)

SRS hava yastıklarının sıcak gazlar aracı-
lığıyla çok yüksek hızda açılması (patla-
ması) sonucunda hafif zedelenmeler, 
yanıklar, sıyrıklar, vb. oluşabilir.

Şiddetli bir ses ve bir miktar duman 
ortaya çıkar.

Hava yastığı modülü parçaları (direksiyon 
simidi göbeği, hava yastığı kapağı ve şişi-
rici), ön koltuklar, yan direkler ve tavan 
bölgesinin bir kısmı birkaç dakika süreyle 
sıcak kalabilir. Ayrıca hava yastığı da sıcak 
olabilir.

Ön cam çatlayabilir.

ERA-GLONASS/EVAK sistemli araç-
lar: Aşağıdaki durumlardan biri ortaya 
çıkarsa, sistem aracın bulunduğu yeri bil-
diren ("SOS" düğmesine basmaya gerek 
kalmadan) ERA-GLONASS/EVAK 

kontrol merkezine acil arama* yapmak 
üzere tasarlanmıştır. Bu aramadan sonra 
bir görevli gerekli acil durum ve yardım 
seviyesini belirlemek için yolcularla 
konuşmaya çalışacaktır. Yolcular iletişim 
kuramıyorsa, görevli aramayı otomatik 
olarak acil bir durum şeklinde kabul eder 
ve gerekli acil servisleri göndermeye yar-
dımcı olur. (S.63)

• Bir SRS hava yastığı açılmış.
• Bir aktif gergili emniyet kemeri devreye 

girmiş.
• Araç, şiddetli bir arkadan çarpışmaya 

karışmış.
• Araç devrilmiş.

**: Bazı durumlarda, arama yapılamaz. 
(S.64)

SRS hava yastıklarının devreye girme 
koşulları (SRS ön hava yastıkları)

Önden darbeler için (eşik değeri, yakla-
şık 20 - 30 km/saat süratle tam önden, 
hareketsiz duran ve deforme olmayan 
sabitlenmiş bir bariyere çarpmaya eşde-
ğer olarak belirlenmiştir) gerçekleşen 
çarpışmanın şiddeti, eşik değerini aşacak 
olursa SRS ön hava yastıkları açılacaktır.
Bununla birlikte, bu eşik hızı aşağıdaki 
durumlarda çok daha yüksek olacaktır:

• Araç trafik işareti veya park halindeki 
diğer bir araç gibi çarpışmanın etkisiyle 
hareket edebilen ya da deforme olabilen 
bir nesneye çarpmışsa

• Aracın ön kısmının öndeki aracın altına 
girdiği veya bir kamyonun kasasının altına 
girdiği kazalarda

Çarpışmanın şekline bağlı olarak, sadece 
aktif gergili emniyet kemerlerinin devreye 
girmesi mümkündür.

SRS hava yastıklarının devreye girme 
koşulları (SRS yan ve perde hava yastık-
ları)

SRS yan ve perde hava yastıkları, belirli 
bir eşik değerini aştığında (eşik değeri, 
çarpışma şiddeti yaklaşık 1500 kg’lık 
ağırlıkla ve araç yaklaşık 20 - 30 km/saat 
süratle hareket halindeyken dikey olarak 
çarpmasıyla oluşan şiddete ulaştığında) 
açılacaktır.

Ciddi bir yandan çarpışma durumunda 
her iki SRS perde hava yastığı da açılabi-
lir.

Rusya ve Kazakistan için: Her iki SRS 
perde hava yastığı aracın takla atması 
durumunda açılacaktır.

Ciddi bir önden çarpışma durumunda 

P

Q
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her iki SRS perde hava yastığı da açılabi-
lir.

SRS hava yastıklarının çarpışma dışında 
açılabileceği (patlayabileceği) diğer 
durumlar

Aracınızın altından sert bir darbe alınması 
SRS ön hava yastıklarının ve SRS perde 
hava yastıklarının patlamasına neden olabi-
lir. Birkaç örnek resimde görülmektedir.

Aracın kaldırıma, banket kenarına veya 
sert bir cisme çarpması halinde

Aracın derin bir çukura düşmesi halinde

Aracın yüksekten düşmesi halinde

Rusya ve Kazakistan için: Aşağıda resimde 
gösterildiği gibi durumlarda SRS perde 
hava yastıkları patlayabilir.

Aracın yukarı kalkma açısı fazla oldu-
ğunda.

Araç kayıp bir engele çarpınca.

SRS hava yastıklarının (SRS ön hava yas-
tıkları) patlamayabileceği çarpışma tip-
leri

SRS ön hava yastığı yandan ya da arkadan 
çarpışmalarda takla atma ya da önden 
düşük hızlı çarpışmalarda devreye girmeye-
bilir. Fakat, aracın yeterli derecede yavaşla-
masına sebep olacak çarpışmalarda SRS ön 
hava yastıkları açılabilir.

Yandan çarpma

Arkadan çarpma

 Takla atma

SRS hava yastıklarının patlamayabile-
ceği çarpışma tipleri (SRS yan ve perde 
hava yastıkları)

SRS yan ve perde hava yastığı sistemi, ara-
cın yandan açılı bir darbe alması duru-
munda veya yolcu bölümlerinin dışında 
kalan bölümlerden darbe alınması halinde 
patlamayabilir.

Aracın yolcu bölmesi dışındaki bölümle-
rinden darbe alınması halinde

Yandan açılı bir darbe alınması halinde

SRS yan hava yastığı önden ya da arkadan 
çarpışmalarda takla atma ya da yandan 
düşük hızlı çarpışmalarda devreye girmeye-
bilir.

Önden çarpma

Arkadan çarpma

 Takla atma
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SRS perde hava yastıkları (Rusya ve Kaza-
kistan hariç), genellikle arkadan çarpışma-
larda, yuvarlanma veya yandan düşük hızlı 
ve önden düşük hızlı çarpışmalarda devreye 
girmeyebilir.

Arkadan çarpma

 Takla atma

Rusya ve Kazakistan için: SRS perde hava 
yastıkları, genellikle arkadan çarpışmalarda, 
takla atma, yuvarlanma veya yandan düşük 
hızlı ve önden düşük hızlı çarpışmalarda 
devreye girmeyebilir.

Arkadan çarpma

 Takla atma

Ne zaman yetkili bir Lexus bayisini ya da 
Lexus servisini veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyoneli aramalısınız?

Aşağıdaki durumlarda, aracın incelenmesi 
ve/veya onarılması gerekebilir. Daha fazla 
bilgi için herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya 
da Lexus servisine veya güvenilir başka bir 
servise başvurun.

Herhangi bir SRS hava yastığı açıldığında.

Aracınızın ön tarafı hasarlandığında veya 
aracınız SRS ön hava yastıklarının açılma-
sına sebep olmayacak şiddette bir kaza 
yaptığında.

Aracınızın herhangi bir kapısı veya çev-
resi hasarlandığında, deforme oldu-
ğunda veya içine delik açıldığında veya 
aracınız SRS yan ve perde hava yastıkları-
nın patlamasına neden olmayacak şid-
dette bir kaza yaptığında.

Direksiyon simidinin göbek kısmı, ön 
yolcu hava yastığı çevresi veya gösterge 
panelinin alt kısımları çizilmiş, çatlamış 
veya başka bir şekilde hasar görmüşse.

SRS yan hava yastıklı koltukların yüzeyleri 
kesilmiş, çatlamış veya başka bir şekilde 
hasar görmüşse.
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Ön veya arka direklerin veya tavan yan 
saclarının SRS perde hava yastıklı iç 
kısımları çizik, çatlak veya başka bir 
şekilde hasarlı olduğunda.

DİKKAT

SRS hava yastığı uyarıları
SRS hava yastıklarıyla ilgili aşağıdaki uya-
rılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

Sürücü ve tüm yolcular emniyet 
kemerlerini düzgün şekilde bağlamalı-
dır.
SRS hava yastıkları, emniyet kemerle-
riyle birlikte kullanılan destekleyici 
donanımlardır.

SRS sürücü hava yastığı oldukça büyük 
bir hız ve kuvvetle açılır. Sürücü, hava 
yastığına çok yakınsa ciddi şekilde 
yaralanabilir veya ölebilir.
Sürücü hava yastığının açıldığı ilk 50 - 
75 mm riskli bölgedir. Sürücü hava 
yastığından en az 250 mm uzaklıkta 
durulması size yeterli güvenliği sağla-
yacaktır. Belirtilen bu değer, direksiyon 
simidinin merkeziyle göğüs kafesiniz 
arasında bırakmanız gereken mesafe-
dir. 250 mm’den daha yakın oturuyor-
sanız, oturma konumunuzu çeşitli 
şekillerde değiştirebilirsiniz:

• Pedallara rahatlıkla ulaşabildiğinize 
dikkat ederek koltuğunuzu mümkün 
olduğunca geriye itin.

• Koltuk arkalığını bir miktar geriye yatı-
rın. 
Araç tasarımları değişse de, pek çok 
sürücü koltuğun arkasını bir miktar 
geri yaslayarak, sürücü koltuğu öne 
sürülmüş olsa bile, 250 mm (10 inç) 
mesafeyi elde edebilir. Koltuk arkalığını 
yatırdığınızda yolu görmekte zorlanı-
yorsanız, altınıza sert ve kaymayan bir 
yastık koyun veya koltuğunuzu yüksel-
tin.

• Direksiyon simidi ayarlanabiliyorsa, 
aşağıya doğru eğin. Böylece hava yas-
tığını başınıza veya boynunuza değil, 
göğsünüze doğru yönlendirmiş olursu-
nuz.

Pedallara veya direksiyon simidine olan 
hakimiyetinizi ve gösterge paneli görüş 
alanınızı yitirmeden koltuğunuzu yuka-
rıda belirtildiği şekilde ayarlayın.

SRS ön yolcu hava yastığı oldukça 
büyük bir hız ve kuvvetle açılır. Ön 
yolcu, hava yastığına çok yakınsa ciddi 
şekilde yaralanabilir veya ölebilir. Ön 
yolcu koltuğu hava yastığından müm-
kün olduğunca uzak olmalıdır ve kol-
tuk arkalığı yolcunun dik oturabileceği 
şekilde ayarlanmalıdır.
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DİKKAT

Düzgün oturtulmamış veya bağlanma-
mış bebekler veya çocuklar, hava yas-
tığı açılırken ciddi şekilde yaralanabilir 
veya ölebilir. Çocuk veya bebekler 
emniyet kemeri kullanamayacak kadar 
küçükse, çocuk koltuğu sistemi kulla-
nılması tavsiye edilir. Lexus, bebeklerin 
ve çocukların araçta arka koltukta 
oturtulmalarını ve doğru şekilde bağ-
lanmalarını şiddetle tavsiye etmektedir. 
Arka koltuklar, bebek ve çocuk için ön 
yolcu koltuğundan daha emniyetlidir. 
(S.50)

Koltuğun ön ucuna doğru oturmayın 
veya ön göğüs üzerine eğilmeyin.

Araç hareket halindeyken çocuğun 
SRS ön yolcu hava yastığının önünde 
ayakta durmasına veya çocuğun ön 
yolcunun kucağında oturmasına izin 
vermeyin.

Önde oturan yolcuların kucaklarında 
eşya taşımalarına izin vermeyin.

Kapının veya tavan yan raylarının veya 
ön, yan ve arka direklerin üzerine eğil-
meyin.

Yolcuların yolcu koltuklarında kapıya 
dönük halde dizleri üzerinde durmala-
rına ve başlarını ya da ellerini camlara 
dayamalarına izin vermeyin.

Ön göğüs, direksiyon simidinin göbek 
kısmı ve gösterge panelinin alt kısmı 
gibi bölümlere eşya dayamayın veya 
üzerlerine eşya koymayın. 
SRS sürücü, yolcu ve diz hava yastıkları 
açıldığında, bu cisimler tehlikeli şekilde 
yolculara doğru fırlayabilir.
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DİKKAT

Kapı, ön cam, yan cam, ön veya arka 
sütun ve tavan yan rayı gibi alanlara 
hiçbir şey bağlamayın.

Ceket kancalarına elbise askısı veya 
sert cisimler asmayın. Bu gibi cisimler, 
hava yastıkları açıldığında ciddi şekilde 
yaralanmalara veya ölüme neden olabi-
lir.

SRS diz hava yastığı ve çevresi üzerinde 
şeffaf vinil kaplama bulunuyorsa sökün.

SRS yan hava yastıklarının açılacağı 
bölgeyi örtecek şekilde, koltuk kılıfı gibi 
koltuk aksesuarları kullanmayın. Bu 
aksesuarlar, SRS yan hava yastıklarının 
düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu tip 
aksesuarlar yan hava yastıklarının düz-
gün çalışmasını engelleyebilir, sistemi 
devre dışı bırakabilir veya yan hava yas-
tıklarının ciddi yaralanmaya veya ölüme 
neden olacak şekilde açılmasına neden 
olabilir.

SRS hava yastığı parçalarının bulun-
duğu alana veya kapılara ciddi miktarda 
kuvvet uygulamayın. 
Aksi takdirde SRS hava yastığı arızasına 
neden olabilirsiniz.

SRS hava yastıkları açıldıktan sonra 
hava yastığının herhangi bir parçasına 
dokunmayın, sıcak olabilir.

SRS hava yastığı açıldıktan sonra soluk 
almakta zorlanıyorsanız, kapıyı veya 
camı açarak içeriye temiz havanın gir-
mesini sağlayın veya yeterince güvenli 
ise aracınızı terk edin. Cilt tahrişlerini 
önlemek için mümkün olan en kısa 
sürede cildinizde kalan artıkları yıkaya-
rak temizleyin.

Direksiyon simidi göbeği ve ön ve arka 
direkler gibi SRS hava yastıklarının 
bulunduğu bölümler hasar görmüş 
veya çatlamış ise bunların herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi veya Lexus servisi ya 
da başka bir yetkin ve donanımlı profes-
yonel tarafından değiştirilmesini sağla-
yın.

SRS hava yastığı sistem parçaları üze-
rinde değişiklikler ve bertaraf edilme-
leri

Lexus bayisine ya da Lexus servisine veya 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyo-
nele danışmadan aracınızı hurdaya çıkar-
mayın veya aşağıdakilerden birini 
yapmayın. SRS hava yastıkları arızalanabi-
lir veya kazara patlayarak ciddi şekilde 
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

SRS hava yastıklarının takılması, sökül-
mesi, parçalarına ayrılması ve tamiri

Direksiyon simidi, gösterge paneli, ön 
göğüs, koltuklar veya koltuk döşemesi, 
yan ve arka sütunlar, portbagaj rayları, 
kapı panelleri, kapı döşemeleri veya 
kapı hoparlörleri üzerinde onarım, 
modifikasyon, sökme veya değişim 
işlemleri

Kapı paneli üzerinde yapılan değişiklik-
ler (delik açma gibi)

Ön çamurluğun, ön tamponun veya 
yolcu bölümünün yan taraflarının tamiri 
veya tadilatı

Bir ızgara muhafazası (tampon barları, 
tampon koruyucu, vb.), kar küreyicileri, 
vinçler veya tavan bagajı taşıyıcısının 
montajı

Aracınızın süspansiyon sisteminde tadi-
lat

Aracınıza mobil alıcı verici telsiz cihazı 
(radyo verici) ve CD çalar takılması
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Sensörler

Motor kaputu

Kaldırıcılar

Yükselen Kaput ile ilgili uyarılar
Aracınızı hurdaya çıkarmadan önce her-

hangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus 
servisi veya başka bir yetkin ve donanımlı 
servise başvurun.

Yükselen Kaput sistemi çalıştıktan sonra 
tekrar kullanılamaz. Herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi veya Lexus servisi veya 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyo-
nele bunu değiştirtin.

Yükselen Kaputun çalışma koşulları
Yükselen Kaput araç aşağıdaki şekilde bir 
darbe algıladığında devreye girer:

Yaklaşık 25 - 55 km/saat arasında işlev-
sel bir hız aralığında aracı sürerken, ön 
tamponda bir yayanın neden olacağı veya 
daha büyük bir darbe algılandığında. (Sis-
tem, ön tamponda iz bırakmayacak 
küçük bir çarpışma bile olsa eşik değe-
rine eşit veya üzerinde bir darbe alındı-
ğında çalışır. Aynı zamanda, darbe 
koşulları veya araç hızına bağlı olarak sis-
tem hafif veya küçük bir cisim veya küçük 
bir hayvana çarptığınızda da devreye 
girebilir.)

Aşağıdakiler gibi başka durumlarda, ara-
cın veya ön tamponun alt kısmına aşağı-
daki gibi bir darbe geldiğinde de sistem 
devreye girebilir:

• Kaldırıma çarpma
• Derin bir deliğe düşme
• Sert bir şekilde yere inme
• Bir otoparkın, dalgalı bir yolun, çıkıntı 

yapan bir cismin veya düşen bir cismin 
eğimli yüzeyine çarpmak

Yükselen Kaput sisteminin düzgün 
çalışmayabileceği koşullar

Ön tamponun veya aracın yan tarafının 
sağ veya sol köşesine bir yaya çarparsa. 
Bu tür darbeleri algılamak zor olduğu için 
sistem çalışmayabilir.

Aracın yana doğru kayması gibi durum-
larda araç hızı doğru algılanamazsa, sis-
tem düzgün şekilde çalışmayabilir.

Yükselen Kaput sisteminin çalışmayabi-
leceği koşullar

Yükselen Kaput sistemi aşağıdaki durum-
larda çalışmaz:

Yerde yatan bir kişiye çarpıldığında

Yükselen Kaput

Örneğin yaya gibi bir cisimle önden 
çarpıştığınızda, Yükselen Kaput sis-
temi kaputu kaldırır. Böylece motor 
bölmesi içinde boş alan oluşturarak 
yayanın kafasını tehlikeli bir şekilde 
çarpma olasılığını azaltır.

Ön tamponun arkasında bulunan 
sensörler, araç kullanıma uygun hız 
aralığı dahilinde sürülürken eşik 
seviyesini karşılayan veya aşan yaya 
gibi bir gövdeye önden darbe tespit 
ettiğinde sistem devreye girer.

Sistem bileşenleri

A

B

C
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 İşlevsel hız aralığı dışındaki hızlarda sürüş 
yaparken ön tampona önden darbe gel-
diğinde

Yandan veya arkadan darbe alındığında

Araç yuvarlandığında (bazı kazalarda 
Yükselen Kaput çalışabilir.)

DİKKAT

Yükselen Kaput çalıştığında
Motor kaputu kilidi açma kolunu çek-

meyin. Yükselen Kaput çalıştıktan 
sonra bunu yaparsanız, kaput daha da 
yükselir ve yaralanmaya neden olabilir. 
Kaput yukarıdayken sürüş yapmayın. 
Aksi takdirde kaput sürücünün görüş 
alanını kapatarak kazaya neden olabi-
lir.

Kaputu zorla indirmeye çalışmayın. 
Yükseltilen kaput elle indirilemeyeceği 
için, bu hareket kaputun şeklini bozabi-
lir ve yaralanmaya neden olabilir.

Yükselen Kaput çalışıyorsa, herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus ser-
visi veya başka bir yetkin ve donanımlı 
profesyonelde bunu değiştirtin. Yük-
selen Kaput çalışıyorsa aracı hemen 
güvenli bir yerde durdurun ve her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi veya 
Lexus servisine veya başka bir yetkin 
ve donanımlı profesyonele başvurun.

Yükselen kaput çalıştıktan hemen 
sonra kaldırıcılara dokunmayınız, aksi 
takdirde kaldırıcılar sıcak olacağı için 
yanmanıza neden olabilir.

UYARI

Yükselen Kaput ile ilgili uyarılar

Sürüşe başlamadan önce kaputu 
kapatmayı unutmayınız, kaput tam 
kapatılmadığında sistem doğru şekilde 
çalışmayabilir.

4 tekerleğin de belirtilen boyutta oldu-
ğundan ve belirtilen lastik basıncında 
olduğundan emin olun. Farklı boyutta 
lastikler kullanılırsa, sistem doğru çalış-
mayabilir.

Ön tampon çevresindeki bölgeye bir 
cisim çarparsa, yükselen kaput çalış-
masa bile sensörler hasar görebilir. 
Aracı herhangi bir yetkili Lexus bayisi 
ya da Lexus servisi veya güvenilir 
başka bir servise gösterin.

Yükselen Kaput sisteminin parçalarını 
veya kablolarını sökmeyin veya onar-
mayın. Aksi takdirde sistem yanlışlıkla 
çalışabilir veya doğru çalışmayabilir. 
Onarmak veya değiştirmek gerekirse, 
herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele başvurun.

Ön tampon, kaput veya süspansiyon 
gibi parçaları sökmeyin veya bu parça-
ları orijinal olmayan parçalar ile değiş-
tirmeyin. Aksi takdirde sistem doğru 
çalışmayabilir.

Ön tampon veya kaputa herhangi bir 
şey takmayın. Aksi takdirde sensörler 
darbeleri doğru şekilde algılamayabi-
lir ve sistemin doğru şekilde çalışma-
sını önleyebilir.

Kaputu güç uygulayarak kapatmayınız 
veya kaldırıcılara yük uygulamayın. 
Aksi takdirde kaldırıcılara zarar vere-
bilirsiniz ve sistem doğru çalışmayabi-
lir.

Süspansiyon üzerinde değişiklik yap-
mayınız, çünkü araç yüksekliğinin 
değiştirilmesi sistemin doğru çalışma-
sını önleyebilir.
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Egzoz gazı uyarıları

Egzoz gazının solunması, zararlı 
maddelerin insan vücuduna girme-
sine neden olur.

DİKKAT

Egzoz gazları kokusuz ve renksiz olan 
zararlı karbon monoksit (CO) içerir. 
Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunu yapmamak, egzoz gazlarının araca 
girmesine neden olabilir ve bu durum da 
baş dönmesi sonucu bir kazaya veya 
ölüme ya da ciddi sağlık sorunlarına 
neden olabilir.

Sürüş ile ilgili önemli noktalar

Bagaj kapağını kapalı tutun.

Bagaj kapağı kapalıyken bile araç 
içinde egzoz gazı kokusu alırsanız, 
camları açınız ve en kısa zamanda ara-
cınızı herhangi bir yetkili Lexus bayisi 
ya da Lexus servisi veya başka bir yet-
kin ve donanımlı profesyonele göste-
rin.

Park ederken
Aracınız havalandırmanın kötü olduğu 

veya garaj gibi kapalı bir yerde ise, 
motoru <hybrid sistem> durdurun.

Aracınızı, motor <hybrid sistem> çalışır 
durumdayken uzun süreliğine terk 
etmeyin.
Mecbur kalınırsa aracı açık alana park 
edin ve egzoz gazlarının aracın içeri-
sine girmediğinden emin olun.

Motor <hybrid sistem> çalışır durum-
dayken aracınızı, kar yığınlarının 
yanında ya da kar yağarken terk etme-
yin. Motor <hybrid sistem> çalışır 
durumdayken aracınızın etrafında kar 
birikirse, egzoz gazları toplanıp aracın 
içine girebilir.

Egzoz borusu
Egzoz sisteminin belli periyotlarla kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Korozyondan 
kaynaklanan bir delik veya çatlak varsa, 
bağlantılarda hasar veya anormal bir ses 
olduğunda aracınızı yetkili bir Lexus 
bayisi ya da Lexus servisine veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele gös-
terin.
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1-2.Çocuk güvenliği

"YOLCU HAVA YASTIĞI" göster-
gesi

"YOLCU HAVA YASTIĞI" ve "AÇIK" gös-
terge ışığı, hava yastığı sistemi açık oldu-
ğunda yanar ve yaklaşık 60 saniye sonra 
söner. (sadece kontak <güç düğmesi> 
KONTAK AÇIK modunda olduğunda).

Hava yastığı manuel iptal düğmesi

 "YOLCU HAVA YASTIĞI" göstergesi 
bilgileri

Aşağıdaki durumlardan biri meydana geldi-
ğinde, sistemde arıza olması muhtemeldir. 
Aracı herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya güvenilir başka bir ser-
vise gösterin.

Hava yastığı manuel açma/kapama düğ-
mesi "KAPALI" olduğunda, "KAPALI" 
göstergesi yanmaz.

Hava yastığı manuel iptal düğmesi açık 
veya kapalı konuma getirildiğinde uyarı 
ışığının değişmemesi durumunda.

Mekanik anahtarı yuvaya yerleştiriniz 
ve "OFF" konumuna getirin.

“OFF” gösterge ışığı yanar (sadece kontak 
<güç düğmesi> KONTAK AÇIK konum-
dayken).

Hava yastığı manuel iptal sistemi

Bu sistem, ön yolcu hava yastığını ve 
ön yolcu diz hava yastığını devre dışı 
bırakmaktadır.

Hava yastıklarını sadece ön yolcu 
koltuğuna çocuk koltuğu sistemi 
bağladığınız takdirde devre dışı 
bırakın.

Sistem bileşenleri

A

B

Ön yolcu hava yastığının devre 
dışı bırakılması
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DİKKAT

Çocuk koltuğu takarken
Güvenlik nedeniyle, çocuk koltuğu siste-
mini her zaman arka koltuğa takın. Arka 
koltuğun uygun olmaması durumunda, 
hava yastığı manuel iptal sisteminin 
KAPALI (OFF) konumuna alınması şar-
tıyla ön yolcu koltuğu kullanılabilir.
Hava yastığı manuel açma/kapama sis-
temi açık konumda bırakılırsa, hava yastı-
ğının patlamasıyla ortaya çıkan darbe 
çocuğun ciddi şekilde yaralanmasına 
veya ölümüne neden olabilir.

Ön yolcu koltuğuna çocuk koltuğu 
sistemi bağlı değilse

Hava yastığı manuel iptal sisteminin açık 
konuma getirildiğinden emin olun.
Kapalı konumda bırakılırsa, kaza duru-
munda hava yastığının açılmaması ciddi 
şekilde yaralanmalara veya ölüme neden 
olabilir.

Çocuklarla sürüş

Çocuklar araçtayken aşağıdaki 
uyarılara dikkat edin.

Yeteri kadar büyüyüp gerektiği 
şekilde aracın emniyet kemerini 
takabilene kadar, çocuk için uygun 
bir çocuk koltuğu sistemi kullanıl-
malıdır.

 Çocukların kaza ile vites kolu, 
silecek kolu gibi parçalara dokun-
malarını önlemek için arka kol-
tukta oturması tavsiye edilir.

 Çocukların elektrikli camları yan-
lışlıkla çalıştırmasını önlemek için 
cam kilitleme düğmesini kullanın. 
(S.190)

 Vücudunuzun, elektrikli cam, 
kaput, bagaj kapağı, koltuklar vb. 
ile sıkışmasını veya ezilmesini 
engellemek için küçük çocukların 
ekipmanları kullanmasına izin ver-
meyin.

DİKKAT

Aracınızda çocuk yolcu bulunuyorsa

Çocuklarınızı araçta kesinlikle yalnız 
bırakmayın ve aracınızın anahtarıyla 
oynamalarına izin vermeyin.

Çocuklar aracınızı çalıştırabilir veya 
vitesi boş konuma getirebilir. Çocuklar 
aracınızın camları veya diğer donanımla-
rıyla oynarken kendilerini yaralayabilir. 
Ayrıca, aracınızın iç sıcaklığının aşırı yük-
selmesi veya düşmesi çocuklar için ölüm-
cül olabilir.
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Önemli uyarılar: S.50

Çocuk koltuğu sistemini kullanırken: 
S.51

Her tür oturma pozisyonu için uygun 
çocuk koltuğu sistemi: S.55

Çocuk koltuğu sistemini takma yön-
temi: S.58
• Emniyet kemeri ile sabit-

leme:S.58

• ISOFIX alt bağlama sistemiyle 
sabitleme:S.60

• Bir üst bağlantı sistemi kulla-
nımı:S.61

 Çocuk koltuğu sistemleri için verilen 
yasaları ve uyarıları öncelik sırasına 
koyun ve bunlara dikkat edin.

 Yeteri kadar büyüyüp aracın emni-
yet kemerini takabilene kadar çocuk 
koltuğu sistemi kullanılmalıdır.

 Çocuğun yaşına ve bedenine uygun 
bir çocuk koltuğu kullanın.

 Tüm çocuk koltuğu sistemlerinin 
bütün araçlara takılamayacağını 
unutmayın. Çocuk koltuğu sistemi 
kullanmadan veya satın almadan 
önce, çocuk koltuğu sisteminin kol-
tuk konumları ile uyumlu olduğunu 
kontrol edin. (S.55)

Çocuk koltuğu sistemleri

Araca bir çocuk koltuğu sistemi 
takmadan önce, bu el kitabındaki 
önlemlerin, farklı çocuk koltuğu sis-
temlerinin ve aynı zamanda yerleş-
tirme yöntemlerinin vb. göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.

 Emniyet kemerini düzgün şekilde 
kullanamayan küçük bir çocukla 
sürüş sırasında çocuk koltuğu sis-
temi kullanın. Çocuğun güvenliği 
için, çocuk koltuğu sistemini arka 
koltuğa bağlayın. Koltuk sistemi 
ile birlikte verilen kullanıcı kitabın-
daki takma yöntemini uyguladığı-
nızdan emin olun.

 Bu araçta kullanımı daha güvenli 
olduğundan, orijinal Lexus çocuk 
koltuğu sisteminin kullanılması 
önerilmektedir. Lexus orijinal 
çocuk koltuğu sistemleri, Lexus 
araçlar için özel olarak üretilmek-
tedir. Bunlar bir Lexus bayisinden 
satın alınabilir.

İçindekiler

Önemli uyarılar

DİKKAT

Bir çocuk bindiğinde

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

Ani frenleme veya kaza durumunda en 
etkin koruma için, çocuklar emniyet 
kemeri veya çocuk koltuğu kullanarak 
düzgün şekilde bağlanarak güven-
ceye alınmalıdır. Çocuk koltuğunu 
bağlamak için, çocuk koltuğu sistemi 
ile ilgili talimatlara uyun. Bu kullanıcı el 
kitabında, çocuk koltuğu için genel 
bağlama talimatları verilmektedir.
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 Çocuk koltuğu sisteminin ön yolcu 
koltuğunda kullanılması duru-
munda

Çocuğun güvenliği için çocuk koltuğu 
sistemini arka koltuklara takın. Çocuk 
koltuğu sistemini ön yolcu koltuğuna 
takmak zorundaysanız, çocuk koltu-
ğunu takmadan önce koltuğu aşağıda 
açıklanan şekilde ayarlayın.

 Koltuk arkalığını mümkün oldu-
ğunca kaldırınız

 Koltuğu en arka konuma kaydırın

 Koltuğu en üst konuma kaldırınız

 Baş dayamaları çocuk koltuğu siste-
mine temas ediyorsa ve baş daya-
maları çıkarılabiliyorsa, baş 
dayamalarını çıkarın. 
Aksi takdirde, baş dayamalarını en 
üst konuma ayarlayın.

DİKKAT

Lexus, arka koltuğa çocuğun kilosuna 
ve yaşına uygun bir çocuk koltuğunun 
bağlanarak kullanılmasını şiddetle tav-
siye etmektedir. Kaza istatistikleri, 
çocukların arka koltukta düzgün 
şekilde güvenceye alınmasının, ön kol-
tuğa göre daha yüksek güvenlik sağla-
dığını göstermektedir.

Çocuğu sizin veya başkasının kolları 
arasında tutmak yeterli bir emniyet 
sağlamaz. Kaza durumunda çocuk ön 
cama çarpabilir veya çocuğu tutan kişi 
ile araç içindeki parçalar arasında sıkı-
şabilir.

Çocuk koltuğu sistemini takma
Çocuk koltuğu sistemi uygun şekilde 
bağlanmazsa, ani frenleme, ani dönüş 
veya kaza durumunda çocuk ya da yol-
cular ciddi şekilde yaralanabilir veya öle-
bilirler.

Araç bir kaza vb. sonucunda ağır bir 
darbeye maruz kalırsa, çocuk koltuğu 
sisteminde gözle görülemeyen bir 
hasar meydana gelebilir. Bu gibi 
durumlarda, koltuk sistemini tekrar 
kullanmayın.

Çocuk koltuğu sistemine bağlı olarak, 
koltuğu yerleştirmek zor veya imkansız 
olabilir. Bu gibi durumlarda, çocuk kol-
tuğu sisteminin araca uygun olup 
olmadığını kontrol edin. (S.55) Bu 
kılavuzdaki çocuk koltuğu sistemi 
sabitleme yöntemini ve çocuk koltuğu 
sistemiyle birlikte verilen kullanım kıla-
vuzunu dikkatli bir şekilde okuduktan 
sonra taktığınızdan ve kullandığınızdan 
emin olun.

Çocuk koltuğu sistemi kullanılmasa 
bile, sıkıca koltuğa bağlayın. Çocuk 
koltuğu sistemi bağlı değilken araç içe-
risinde bulundurmayın.

Çocuk koltuğu sistemini ayırmanız 
gerekiyorsa, araçtan çıkarın ya da 
bagaja koyun.

Çocuk koltuğu sistemini kulla-
nırken

DİKKAT

Bebek/çocuk koltuğu takarken

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.
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DİKKAT

Hava yastığı manuel iptal düğmesi açık 
konumdayken asla yüzü arkaya dönük 
tip çocuk koltuğu sistemlerini ön kol-
tuğa takarak kullanmayın. (S.48)
Kaza durumunda, ön yolcu hava yastı-
ğının açılmasıyla ortaya çıkan darbe, 
çocuğun ciddi şekilde yaralanmasına 
veya ölümüne neden olabilir.

Yolcu tarafı güneşliğinde, ön yolcu kol-
tuğunda yüzü arkaya dönük çocuk kol-
tuğu sistemi bağlanmasının yasak 
olduğunu belirten uyarı etiketleri 
bulunmaktadır.
Etiketlere ait ayrıntılar, aşağıdaki 
şekilde gösterilmiştir.
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DİKKAT

DİKKAT

Yüzü öne dönük çocuk koltuğu siste-
mini, sadece zorunlu durumlarda ön 
koltuğa bağlayın. Yüzü öne dönük 
küçük çocuk koltuğunu ön yolcu koltu-
ğuna bağlarken, koltuğu mümkün 
olduğunca geriye itin. Bunlara uyulma-
ması, hava yastıklarının açılması duru-
munda ciddi şekilde yaralanmaya veya 
ölüme neden olabilir.

Çocuk koltuğunda oturuyor olsa bile, 
çocuğunuzun başını veya gövdesini 
kapıya veya SRS yan ve SRS perde 
hava yastıklarının bulunduğu koltuğun 
yan tarafına, ön direklere veya tavan 
yan sacına dayamasına izin vermeyin. 
SRS yan ve perde hava yastıkları açıl-
maları halinde tehlikeli olabilir. Ortaya 
çıkan darbe çocuğun ciddi şekilde 
yaralanmasına veya ölümüne neden 
olabilir.

Büyük çocuk koltuğu kullanırken, her 
zaman omuz kemerinin çocuğun 
omzunu ortalayacak şekilde bağlandı-
ğından emin olun. Kemer çocuğun 
boynundan uzak olmalı, ancak omzun-
dan da aşağı düşmemelidir.

Çocuğun yaşına ve bedenine uygun 
bir çocuk koltuğu sistemini arka kol-
tuğa bağlayarak kullanın.
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 Her tür oturma pozisyonu için 
uygun çocuk koltuğu sistemi

Her bir oturma pozisyonunun çocuk 
koltuğu sistemleri ile uyumlu olması 
(S.55) semboller ile kullanılabilen 
çocuk koltuğu sistemlerinin tipini ve 
kurulum için olası oturma pozisyonla-
rını görüntüler. Ayrıca, çocuğunuz için 
uygun olan tavsiye edilen çocuk kol-
tuğu sistemi seçilebilir.
Seçilen çocuk koltuğu sistemini aşağı-
daki "Her oturma pozisyonunun çocuk 
emniyet sistemleri ile uyumluluğunu 
onaylamadan önce" kısmına giderek 
kontrol edin.

 Her bir oturma pozisyonunun 
çocuk koltuğu sistemleri ile uyum-
luluğunu onaylamadan önce

1 Çocuk koltuğu sistemi standartla-
rını kontrol etme.

UN(ECE) R44*1 veya UN(ECE) 

R129*1, 2 ile uyumlu bir çocuk kol-
tuğu sistemi kullanın.
Uygunluğu doğrulanmış olan 
çocuk koltuğu sistemlerinde aşağı-
daki onay işareti bulunur.
Çocuk koltuğu sisteminde onay 
işaretinin olup olmadığını kontrol 
edin.

Görüntülenen yönetmelik numarasına 
örnek

UN(ECE) R44 onay işareti*3

Bir UN(ECE) R44 onay işareti için 
çocuğun geçerli ağırlık aralığı belir-
tilmiştir.

UN(ECE) R129 onay işareti*3

Bir UN(ECE) R129 onay işareti için 
çocuğun geçerli boy aralığı ve mev-
cut ağırlıkları belirtilmiştir.

2 Çocuk koltuğu sisteminin kategori-
sinin kontrol edilmesi.
Çocuk koltuğu sisteminin onay işa-
reti kontrol edilerek, aşağıdaki 
kategorilerden hangisi için çocuk 
koltuğu sisteminin uygun olduğu 

DİKKAT

Sürücü koltuğu, çocuk koltuğuna 
temas ediyorsa ve sistemin düzgün 
şekilde bağlanmasını engelliyorsa, sis-
temi sürücü koltuğunun hizasında 
olmayan arka yan koltuğa bağlayın. 
(S.57)

Her tür oturma pozisyonu için 
uygun çocuk koltuğu sistemi

A

B
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kontrol edilmelidir.
Ayrıca, herhangi bir belirsizlik 
varsa, çocuk koltuğu sistemiyle bir-
likte gelen kullanım kılavuzunu 
kontrol edin veya çocuk koltuğu sis-
teminin satıcısına başvurun.

• “üniversal”
• “yarı-üniversal”
• “kısıtlamalı”
• “araca özel”

*1*1: UN(ECE) R44 ve UN(ECE) R129, 
çocuk koltuğu sistemlerine ilişkin BM 
yönetmelikleridir.

*2*2: Tablodaki çocuk koltuğu sistemleri, 
AB dışında bulunmayabilir.

*3*3: Ürün tipine bağlı olarak görüntüle-
nen işaret değişebilir.

 Her oturma pozisyonunun çocuk 
koltuğu sistemleri ile uyumluluğu

 Soldan direksiyonlu araçlar

 Sağdan direksiyonlu araçlar

*1*1:  Ön koltuğu en geri konuma kaydırın. 
Yolcu koltuğunun yüksekliği ayarlanabi-
liyorsa, en üst konuma kaydırın.

*2*2:  Koltuk arkalığı açısını en dik 

*1, 2, 3

*4

Araç emniyet kemeri "üniversal" 
kategorideki çocuk emniyet kol-
tuğu ile sabitlenmeye uygun.

ISOFIX çocuk koltuğu sistemi için 
uygun.

Üst bağlantı bağlama noktası içerir.

Hava yastığı manuel iptal düğmesi 
açık konumdayken asla yüzü 
arkaya dönük tip çocuk koltuğu sis-
temlerini ön koltuğa takarak kullan-
mayın.
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konuma ayarlayın. Öne bakan bir çocuk 
koltuğu takarken, çocuk koltuğu ile kol-
tuk arkalığı arasında boşluk varsa tam 
temas sağlanıncaya kadar arkalığın açı-
sını ayarlayın.

*3*3 : Baş dayamaları çocuk koltuğu siste-
mine temas ediyorsa ve baş dayamaları 
çıkarılabiliyorsa, baş dayamalarını çıka-
rın.
Aksi takdirde, baş dayamalarını en üst 
konuma ayarlayın.

*4*4: Hava yastığı manuel açma-kapama 
düğmesi açıkken sadece yüzü öne 
dönük çocuk koltuğu sistemini kullanın.

 CRS kurulumu için ayrıntılı bilgi

ISOFIX çocuk koltuğu sistemleri farklı "bağlantı tertibatı" türlerine ayrılmıştır. Çocuk 
koltuğu sistemi, yukarıdaki tabloda adı geçen "bağlantı tertibatı" için oturma pozis-
yonlarında kullanılabilir. “Bağlantı tertibatı” türü ilişkisi için aşağıdaki tabloya göz atın.

Oturma pozisyonu

Koltuk pozisyon numarası Hava yastığı manuel 
iptal düğmesi

AÇIK KAPALI

Üniversal kemerli için uygun oturma 
pozisyonu (Evet/Hayır)

Evet

Sadece 
yüzü öne 

dönük

Evet Hayır Hayır

i-Size oturma konumu (Evet/Hayır) Hayır Hayır Hayır Hayır

Yanal bağlantı tertibatı için uygun oturma 
pozisyonu (L1/L2/Hayır)

Hayır Hayır Hayır Hayır

Uygun arkaya bakan bağlantı tertibatı 
(R1/R2X/R2/R3/Hayır)

Hayır Hayır Hayır Hayır

Uygun öne bakan bağlantı tertibatı 
(F2X/F2/F3/Hayır)

Hayır Hayır F2X F2X

Uygun çocuk koltuğu bağlantı tertibatı 
(B2/B3/Hayır)

Hayır Hayır Hayır Hayır
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Çocuk koltuğu sisteminizin "bağlantı tertibatı" türü yoksa (veya aşağıdaki tabloda 
bilgi bulamıyorsanız) lütfen uyumluluk bilgileri için çocuk koltuğu sisteminin "araç lis-
tesi"ne bakın veya çocuk koltuğunu satın aldığınız bayiye sorun.

 Arka koltuğa çocuk koltuğu yerleşti-
rirken, ön koltuğu çocuğa veya 
çocuk koltuğu sistemine temas 
etmeyecek şekilde ayarlayın.

 Destek tabanı olan bir çocuk kol-
tuğu takarken, destek tabanına 
geçirme işlemi sırasında çocuk kol-
tuğu koltuk arkalığını engelliyorsa 
koltuk arkalığını serbest kalana 
kadar arkaya yatırın.

 Emniyet kemeri omuz bağlantısı 
çocuk emniyet kemeri kılavuzunun 
önündeyse, koltuk yastığını ileriye 
hareket ettirin.

 Küçük çocuk koltuğunu takarken, 
çocuk koltuğundaki çocuk çok dik 
bir konumda duruyorsa koltuk arka-
lığını en rahat konuma ayarlayın. Ve 
emniyet kemeri omuz bağlantısı 
çocuk emniyet kemeri kılavuzunun 
önündeyse, koltuk yastığını ileriye 
hareket ettirin.

Bağlantı tertibatı Açıklama

F3 Tam yükseklik, yüzü öne dönük çocuk koltuğu sistemleri

F2 Azaltılmış yükseklik, yüzü öne dönük çocuk koltuğu sistemleri

F2X Azaltılmış yükseklik, yüzü öne dönük çocuk koltuğu sistemleri

R3 Tam boy, yüzü arkaya dönük çocuk koltuğu sistemleri

R2 Azaltılmış boy, yüzü arkaya dönük çocuk koltuğu sistemleri

R2X Azaltılmış boy, yüzü arkaya dönük çocuk koltuğu sistemleri

R1 Yüzü arkaya dönük çocuk koltuğu

L1 Sol yana bakan (ana kucağı) bebek koltuğu

L2 Sağ yana bakan (ana kucağı) bebek koltuğu

B2 Büyük çocuk koltuğu

B3 Büyük çocuk koltuğu
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Çocuk koltuğunu takarken çocuk koltuğu sistemi ile ilgili kullanım kılavuzundaki 
talimatlara uyun.

 Çocuk koltuğu sisteminin emniyet 
kemerini kullanarak takılması

Çocuk koltuğunu takarken çocuk kol-

tuğu sistemi ile ilgili kullanım kılavuzun-
daki talimatlara uyun.
Çocuk koltuğu sistemi "üniversal" 
kategori içinde değilse (veya gerekli 
bilgi tabloda yoksa), mümkün olan 
çeşitli kurulum pozisyonları için çocuk 

Çocuk koltuğu sistemini takma yöntemi

Takma yöntemi Sayfa

Emniyet kemeri eklentisi S.58

ISOFIX alt bağlantı sistemi 
eklentisi

S.60

Üst bağlantı sistemi 
eklentisi

S.61

Bir emniyet kemeri ile sabitlenen 
çocuk koltuğu sistemi
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koltuğu sistemi üreticisi tarafından veri-
len "Araç Listesine" bakın veya çocuk 
koltuğu satıcısına sorduktan sonra 
uygunluğunu kontrol edin. (S.54, 
55)

1 Çocuk koltuğunu ön yolcu koltu-
ğuna takmaktan başka seçeneğiniz 
yoksa, ön yolcu koltuğunun ayar-
lanması için S.51'a bakın.

2 Baş dayamaları çocuk koltuğu sis-
temine temas ediyorsa ve baş daya-
maları çıkarılabiliyorsa, baş 
dayamalarını çıkarın. Aksi takdirde, 
baş dayamalarını en üst konuma 
ayarlayın. (S.181)

3 Emniyet kemerini çocuk koltuğu 
sisteminden geçirin ve dili tokaya 
takın. Emniyet kemerinin kıvrılma-
dığından emin olun. Emniyet keme-
rini, çocuk koltuğu sistemiyle 
birlikte verilen talimatlara uygun 
olarak çocuk koltuğu sistemine 
sabitleyin.

4 Çocuk koltuğu sisteminde lock-off 
(kilitleme özellikli emniyet kemeri) 

özelliği yoksa, çocuk koltuğu sis-
temi kilitleme klipsi kullanın.

5 Çocuk koltuğu sistemini taktıktan 
sonra, ileri ve geri oynatarak 
güvenli bir şekilde yerleştiğinden 
emin olun. (S.60)

 Emniyet kemeriyle bağlanan 
çocuk koltuğu sisteminin çıkarıl-
ması

Kilit açma düğmesine basın ve emniyet 
kemerinin tamamen geri toplanmasını 
sağlayın.

Tokayı bıraktığınızda, çocuk koltuğu sistemi 
koltuk minderinin geri tepmesi nedeniyle 
yükselebilir. Çocuk koltuğu sistemini tutar-
ken tokayı serbest bırakın.

Emniyet kemerinin kendiliğinden sarılması 
nedeniyle yavaşça istifleme konumuna geri 
getirin.

Çocuk koltuğu takarken
Çocuk koltuğu sistemini takmak için kilit-
leme klipsi gerekebilir. Çocuk koltuğu sis-
temi üreticisinin talimatlarını uygulayın. 
Çocuk koltuğunuzda kilitleme klipsi yoksa, 
yetkili bir Lexus bayisi ya da Lexus servisine 
veya güvenilir başka bir servise başvurun: 
Çocuk koltuğu için klips (Parça No. 73119-
22010)
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 ISOFIX alt bağlantıları (ISOFIX 
çocuk koltuğu sistemi)

Arka koltuklar için alt bağlantılar sağ-
lanmıştır. (Bağlantıların konumunu gös-
teren düğmeler koltuklara takılıdır.)

 ISOFIX alt bağlantı sistemiyle bağ-
lama (ISOFIX çocuk koltuğu sis-
temi)

Çocuk koltuğunu takarken çocuk kol-
tuğu sistemi ile ilgili kullanım kılavuzun-
daki talimatlara uyun.
Çocuk koltuğu sistemi "üniversal" 
kategori içinde değilse (veya gerekli 
bilgi tabloda yoksa), mümkün olan 
çeşitli kurulum pozisyonları için çocuk 
koltuğu sistemi üreticisi tarafından veri-
len "Araç Listesine" bakın veya çocuk 
koltuğu satıcısına sorduktan sonra 
uygunluğunu kontrol edin. (S.54, 
55)

1 Özel bağlantı çubuklarının yerle-
rini belirleyin ve çocuk koltuğu sis-
temini koltuğa bağlayın.

Koltuk minderi ve koltuk arkalığı arasında 

DİKKAT

Çocuk koltuğu takarken
Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

Çocuk yolcuların emniyet kemerleri ile 
oynamalarına izin vermeyin. Kemer 
çocuğun boynuna dolanırsa, boğul-
maya veya ölüme neden olabilecek 
ciddi yaralanmalara yol açabilir. Kemer 
tokasının çıkarılamadığı durumlarda, 
makas kullanarak kemeri kesin.

Kemerin ve askının sabitlenmiş oldu-
ğundan ve kemerin kıvrılmadığından 
emin olun.

Çocuk koltuğu sistemini; sağa ve sola 
öne ve arkaya sallayarak koltuğun 
güvenli bir şekilde bağlandığını kont-
rol edin.

Çocuk koltuğu sistemi güvenli bir 
şekilde yerine sabitlendikten sonra 
asla koltuğu ayarlamayın.

Büyük çocuk koltuğu kullanırken, her 
zaman omuz kemerinin çocuğun 
omzunu ortalayacak şekilde bağlandı-
ğından emin olun. Kemer çocuğun 
boynundan uzak olmalı, ancak omzun-
dan da aşağı düşmemelidir.

Çocuk koltuğunu, üreticisi tarafından 
verilen talimatlara uygun olarak bağla-
yın.

ISOFIX alt bağlantısıyla sabitle-
nen çocuk koltuğu sistemi
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özel bağlantı çubukları bulunmaktadır.

2 Çocuk koltuğu sistemini taktıktan 
sonra, ileri ve geri oynatarak 
güvenli bir şekilde yerleştiğinden 
emin olun. (S.60)

 Üst bağlantı sistemleri

Arka koltuklar için üst bağlantı sistem-
leri sağlanmıştır.

Üstten bağlanan kemeri sabitlemek 
için üst bağlantı sistemlerini kullanın.

Üstten bağlanan kemer

Üst bağlantı sistemleri

 Üst kemerin üst bağlantı sistemine 
takılması

Çocuk koltuğunu takarken çocuk kol-
tuğu sistemi ile ilgili kullanım kılavuzun-
daki talimatlara uyun.

Üst kemer bağlantı sistemi kapağını 
açın, kancayı üst kemer bağlantısına 
geçirin ve üst kemeri sıkın.

Üstten bağlanan kemerin düzgün ve 
güvenli bir şekilde bağlandığından emin 
olun. (S.60)

DİKKAT

Çocuk koltuğu takarken
Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

Çocuk koltuğu sistemi güvenli bir 
şekilde yerine sabitlendikten sonra 
asla koltuğu ayarlamayın.

Bağlantı çubuklarını kullanırken 
çubukların civarında yabancı cisimlerin 
olmadığına ve emniyet kemerinin 
çocuk koltuğu sistemine sıkışmadığına 
emin olun.

Çocuk koltuğunu, üreticisi tarafından 
verilen talimatlara uygun olarak bağla-
yın.

Bir üst bağlantı sistemi kullanımı

A

B
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Üstten bağlanan kemer

Kanca

DİKKAT

Çocuk koltuğu takarken
Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

Üstten bağlanan kemerin sıkıca takıldı-
ğından ve kemerin kıvrılmadığından 
emin olun.

Üstten bağlanan kemeri üst bağlantı 
sistemlerinin dışında başka bir yere 
takmayın.

Çocuk koltuğu sistemi güvenli bir 
şekilde yerine sabitlendikten sonra 
asla koltuğu ayarlamayın.

Çocuk koltuğunu, üreticisi tarafından 
verilen talimatlara uygun olarak bağla-
yın.

UYARI

Üst bağlantı sistemleri

Kullanmadığınızda, kapağı kapattığınız-
dan emin olun. Açık kalması durumunda, 
kapak zarar görebilir.

A

B
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1-3.Acil yardım

*1*1:  Bazı modellerde

*2*2: ERA-GLONASS/EVAK kapsama 
alanı içinde çalışır. Sistem adı ülkeye 
göre değişir.

Mikrofon

“SOS” düğmesi*

Gösterge ışıkları

**: Bu düğme ERA-GLONASS/EVAK 
sistem operatörüyle iletişim içindir.

Bir motorlu aracın başka sistemlerinde 
bulunan diğer SOS düğmeleri cihazla ilgili 
değildir ve ERA-GLONASS/EVAK sis-
tem operatörüyle iletişim için kullanılmaz.

 Otomatik Acil Durum Aramaları

Herhangi bir hava yastığı açılırsa, sis-
tem otomatik olarak ERA-GLO-
NASS/EVAK kontrol merkezini 
arayacak şekilde tasarlanmıştır.* 
Cevap veren görevli, aracın bulunduğu 
yeri, olay saatini ve araç VIN numara-
sını alır ve durumu değerlendirmek için 
araçta bulunan kişilerle konuşmaya 
çalışır. Yolcular iletişim kuramazlarsa, 
görevli aramayı otomatik şekilde acil 
olarak değerlendirir, durumu açıkla-
mak için en yakın acil servis sağlayıcı-
sına (112 sistemi, vb.) başvurur ve 
yardımın bulunulan yere gönderilme-

ERA-GLONASS/EVAK*1, 2

Acil Arama sistemi, bir aracın üze-
rine konumunu ve hareket yönünü 
belirlemek için (GLONASS [Glo-
bal Navigasyon Uydu Sistemi] ve 
GPS [Global Konumlandırma Sis-
temi] sinyallerini kullanarak) kuru-
lan bir cihazdır Rusya 
Federasyonu/Kazakistan'daki 
karayollarında meydana gelen tra-
fik kazaları veya diğer olaylarda 
araç bilgilerinin üretilmesini ve ile-
tilmesini sağlar (değiştirilemez bir 
şekilde). Buna ek olarak, araç ile bir 
ERA-GLONASS/EVAK sistem 
operatörü arasında hücresel şebe-
keler (GSM) vasıtasıyla iki yönlü 
sesli iletişim sağlar.

ERA-GLONASS/EVAK kontrol 
merkezine otomatik acil durum 
aramaları (Otomatik Çarpışma Bil-
dirimi ile) ve manuel Acil Aramalar 
("SOS" düğmesine basarak) yapıla-
bilir.

Bu servis, Gümrük Birliği teknik 
düzenlemelerine göre zorunludur.

Sistem bileşenleri

Acil Durum Bildirim Hizmetleri

A

B

C



64 1-3. Acil yardım

sini ister.

**: Bazı durumlarda, arama yapılamaz. 
(S.64)

 Manuel Acil Durum Aramaları

Acil bir durumda, ERA-GLO-
NASS/EVAK kontrol merkezini ara-
mak için "SOS" düğmesine basın.* 
Cevap veren görevli, aracınızın yerini 
belirleyecek, durumu değerlendirip 
gerekli yardımı gönderecektir.

Yanlışlıkla "SOS" düğmesine basarsanız, 
görevliye acil bir durum olmadığını belirtin.

**: Bazı durumlarda, arama yapılamaz. 
(S.64)

Kontak <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK moduna getirildiğinde, kırmızı 
gösterge ışığı 10 saniye boyunca yanar 
ve ardından yeşil gösterge ışığı yanar, 
böylece sistemin etkin olduğunu belir-
tir. Gösterge ışıkları aşağıdakileri gös-
terir:

 Yeşil gösterge ışığı yanarsa ve sis-
tem açık kalırsa, sistem etkinleştirilir.

 Yeşil gösterge ışığı saniyede iki kez 
yanıp sönerse, bir otomatik veya 
manuel Acil Arama yapılır.

 Hiçbir gösterge ışığı yanmazsa, sis-
tem etkin değildir.

 Kontak <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK moduna getirildikten hemen 
sonra kırmızı gösterge ışığı yanarsa, 
sistem arızalı olabilir veya yedek pil 
tükenmiş olabilir.

 Acil Durum Araması sırasında kır-
mızı gösterge ışığı yaklaşık 30 
saniye yanıp sönerse, arama kesilir 
veya hücresel şebeke sinyali zayıf 
olur.

Yedek pilin hizmet ömrü 3 yılı aşmaz.

Acil Durum Arama sisteminin perfor-
mansını kontrol etmek için bir test 
modu sağlanmıştır. Cihazı test etmek 
için herhangi bir yetkili Lexus bayisi, 
Lexus servisi veya güvenilir başka bir 
servise başvurun.

Gösterge ışıkları
Cihaz test modu

DİKKAT

Acil Durum Araması yapılamazsa

Aşağıdaki durumlardan herhangi 
birinde Acil Durum Araması yapmak 
mümkün olmayabilir. Bu gibi durum-
larda, yakınlardaki ankesörlü telefonlar 
gibi diğer yollarla acil durum servis 
sağlayıcısına (112 sistemi, vb.) bildi-
rimde bulunun.
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DİKKAT

• Araç cep telefonu servis alanında olsa 
bile, alım zayıfsa veya hat meşgulse, 
ERA-GLONASS/EVAK kontrol mer-
kezine bağlanmak zor olabilir. Bu gibi 
durumlarda, sistem ERA-GLO-
NASS/EVAK kontrol merkezine bağ-
lanmayı denese de Acil Aramalar 
yapmak ve acil servislerle iletişim kur-
mak için ERA-GLONASS/EVAK 
kontrol merkezine bağlanamayabilirsi-
niz.

• Araç cep telefonu servis alanının 
dışına çıktığında, Acil Arama yapıla-
maz.

• Herhangi bir ilgili ekipmanda ("SOS" 
düğmesi paneli, gösterge lambaları, 
mikrofon, hoparlör, DCM, anten veya 
ekipmanı bağlayan herhangi bir kablo) 
bir arıza varsa, hasar görmüşse veya 
kırılmışsa, Acil Arama yapılamaz.

• Bir Acil Arama sırasında, sistem ERA-
GLONASS/EVAK kontrol merkezine 
bağlanmak için tekrar denemeler 
yapar. Bununla birlikte, zayıf radyo dal-
gası alımı nedeniyle ERA-GLO-
NASS/EVAK kontrol merkezine 
bağlanamazsa, sistem hücresel şebe-
keye bağlanamayabilir ve bağlantı 
kurulmadan arama tamamlanabilir. 
Kırmızı gösterge ışığı, bu bağlantıyı 
kesilmesini belirtmek için yaklaşık 30 
saniye yanıp sönecektir.

• Bir darbe uygulanırsa bu cihaz çalış-
mayabilir.

 12 volt akünün voltajı düşerse veya 
bağlantı kesildiğinde, sistem ERA-
GLONASS/EVAK kontrol merkezine 
bağlanamayabilir.

Acil Durumda Arama sistemi yeni-
siyle değiştirildiğinde

Acil Durumda Arama sistemi kaydedil-
melidir. Daha fazla bilgi için herhangi bir 
Lexus bayisi veya Lexus servisi ya da 
güvenilir başka bir servise başvurun.

Güvenliğiniz için
Güvenli şekilde sürün.

Bu sistemin işlevi, trafik kazaları veya 
ani tıbbi acil durumlarda Acil Durum 
Araması yapmanıza yardımcı olmaktır 
ve sürücü veya yolcuları herhangi bir 
şekilde korumaz. Güvenliğiniz için her 
zaman güvenli bir şekilde sürüş yapın 
ve emniyet kemerlerinizi takın.

Acil bir durumda, hayat kurtarmayı en 
öncelikli konuma getirin.

Bir yanık kokusu veya başka olağan 
dışı koku duyarsanız, aracı bırakın ve 
derhal güvenli bir yere gidin.

Sistem darbeleri saptadığından, oto-
matik bildirim her zaman hava yastığı 
sisteminin çalışmasıyla senkronize 
şekilde gerçekleşmeyebilir. (Araca 
arka taraftan çarpılmışsa, vb.)

Güvenlik için, araç kullanırken Acil 
Durum Araması yapmayın.
Araç sürerken arama yapmak, direksi-
yon simidinin yanlış çalışmasına ve bu 
da beklenmedik kazalara neden olabi-
lir.
Acil Arama yapmadan önce aracı dur-
durun ve çevrenizin güvenliğini doğru-
layın.

Sigortaları değiştirirken lütfen belirti-
len sigortaları kullanın. Diğer sigorta-
ları kullanmak devrede tutuşma veya 
dumana neden olabilir ve yangın çıka-
bilir.

Duman veya olağandışı bir koku oldu-
ğunda sistemi kullanmak, yangına 
neden olabilir. Sistemi hemen kullan-
mayı bırakın ve yetkili bir Lexus bayi-
sine veya Lexus yetkili servisine ya da 
herhangi bir güvenilir servise başvu-
run.
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UYARI

Hasar görmesini önlemek için
"SOS" düğme paneli vb. üzerine sıvı dök-
meyin ve vurmayın.

Acil Arama veya manuel bakım kont-
rolü sırasında "SOS" düğmesi paneli, 
hoparlör veya mikrofon düzgün çalış-
mazsa

Acil Aramalar yapmak, sistem durumunu 
teyit etmek veya ERA-GLO-
NASS/EVAK kontrol merkezi operatö-
rüyle iletişim kurmak mümkün 
olmayabilir. Yukarıdaki ekipmanlardan 
herhangi birinin hasar görmesi duru-
munda, yetkili Lexus satıcısına, Lexus yet-
kili servisine veya herhangi bir güvenilir 
servise başvurun.
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1-4.Hybrid sistem

Resim sadece örnektir, gerçek durumdan farklılık gösterebilir.

Benzinli motor

Elektrik motoru (çekiş motoru)

 Durdurma ve çalıştırmada

Araç durdurulduğunda, benzinli 

motor* durur. Çalıştırma sırasında 
aracı elektrik motoru (çekiş motoru) 
hareket ettirir. Gaz pedalına, düz bir 
yüzeyde veya hafif bir yokuştan aşağı 
inerken olduğu gibi sadece hafifçe 

basıldığında, motor durdurulur* ve 
elektrik motoru (çekiş motoru) kullanı-
lır.

Vites kolu N konumundayken, hybrid 
araç aküsü (çekiş aküsü) şarj edilmeye-
cektir.

Hybrid sistem özellikleri (LC500h)

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) kullanı-
mını sürüş koşullarına göre bir araya getirerek yakıt verimliliğini artırır ve 
egzoz emisyonlarını azaltır.

Geleneksel sisteme ek olarak, çekiş kuvvetini ve yakıt verimliliğini optimize 
etmek, daha güçlü bir çekiş ve daha yüksek yakıt verimliliği elde etmek için 
dört sürüş koşulunda (kalkış, hızlanma, düşük hızda sürüş ve yüksek hızda 
sürüş) özel kontrol yapılır.

Sistem bileşenleri

A

B
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**: Hybrid akünün (çekiş aküsü) şarj olması 
gerektiğinde veya motor ısınıyorken, 
benzinli motor otomatik olarak durma-
yacaktır.

 Normal sürüş sırasında

Ağırlıklı olarak benzinli motor kullanı-
lır. Elektrik motoru (çekiş motoru) hyb-
rid aküsünü gerekliyse şarj eder.

 Ani hızlanmalarda

Gaz pedalına basıldığında, hybrid akü-
sünün (çekiş aküsü) gücü, elektrik 
motoru (çekiş motoru) yoluyla benzinli 
motor gücüne eklenir.

 Frenleme sırasında (geri kazanımlı 
frenleme)

Tekerlekler elektrik motorunu (çekiş 
motoru) bir güç jeneratörü olarak 
çalıştırır ve hybrid aküsü (çekiş aküsü) 
şarj edilir.

Geri kazanımlı frenleme

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

D veya M vites konumunda sürüş esna-
sında gaz pedalı serbest bırakılır.

D veya M vites konumunda sürüş esna-
sında fren pedalına basılır.

EV göstergesi
Araç yalnızca elektrik motoru kullanarak 
sürüldüğünde veya benzinli motor durdu-
rulduğunda, EV göstergesi yanar.

Benzinli motorun durmayabileceği 
koşullar

Benzinli motor otomatik olarak çalışır ve 
durur. Ancak, aşağıdaki durumlarda otoma-

tik olarak durmayabilir*:

Benzinli motor ısınırken

Hybrid aküyü (çekiş aküsü) şarj ederken

Hybrid aküsü sıcaklığı (çekiş aküsü) yük-
seldiğinde veya düştüğünde

 Isıtıcı ON konumuna alındığında

Vites kolu M konumundayken

**: Koşullara bağlı olarak benzinli motor 
yukarıdaki durumlar dışında da otomatik 
olarak durmayabilir.

Hybrid aküsünü şarj etme (çekiş aküsü)
Benzinli motor hybrid aküyü (çekiş aküsü) 
şarj ettiği için, akü için harici bir güç kayna-
ğına gerek yoktur. Bununla birlikte, araç 
uzun süre park edildiğinde hybrid akü 
(çekiş aküsü) yavaşça deşarj olacaktır. Bu 
nedenle, aracınızı birkaç ayda bir en az 30 
dakika veya 16 km. kullanın. Hybrid akü 
(çekiş aküsü) tamamen deşarj olmuşsa ve 
hybrid sistemi çalıştıramıyorsanız, herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı profes-
yonele başvurun.

 12 volt akünün şarj edilmesi
S.458

 12 voltluk akü deşarj olduktan veya 
kutup değişimi vb. sırasında sökülüp 
takıldıktan sonra.

Araç hybrid aküsü (çekiş aküsü) kullanıldı-
ğında, benzinli motor durmayabilir. Bu bir-
kaç gün sürerse, herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da 
güvenilir başka bir profesyonele başvurun.
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Hybrid araçlara özgü sesler ve titreşim-
ler

"READY" göstergesi yanarken ve araç 
hareket edebilecek durumdayken bile hiç 
motor sesi ve titreşimi olmayabilir. Güvenli-
ğiniz için, araç park halindeyken park frenini 
çalıştırınız ve vitesi P konumuna aldığınız-
dan 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 dur-
durulduğunda, hybrid aküden (çekiş 
aküsü), arka koltukların arkasından, çıtırtı 
veya yumuşak bir şıkırtı gibi röle çalışma 
sesleri gelebilir.

Bagaj kapısı açıldığında hybrid sistem-
den ses duyulabilir.

Araç düşük hızlarda sürüldüğünde veya 
rölantideyken benzinli motor devreye 
girip çıkarken şanzımandan ses duyulabi-
lir.

Ani hızlanmalarda motor sesi duyulabilir.

 Fren pedalına basıldığında veya gaz 
pedalı bırakıldığında, geri kazanımlı fren-
leme nedeniyle sesler duyulabilir.

Benzinli motorun çalışması ve durması 
sırasında titreşim hissedilebilir.

Arka koltukların altındaki havalandırma 
deliklerinden soğutma fanı sesleri duyula-
bilir.

Bakım, onarım, geri dönüşüm ve berta-
raf etme

Bakım, onarım, geri dönüşüm ve bertaraf 
edilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus 
servisine veya güvenilir başka bir servise 
başvurun. Kendi başınıza aracı bertaraf 
etmeye çalışmayın.

Kişiselleştirme

Ayarlar değiştirilebilir (örneğin EV göster-
gesinin açılıp kapatılması gibi).
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)
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Resim sadece örnektir, gerçek durumdan farklılık gösterebilir.

Uyarı etiketi

Güç kontrol ünitesi

Elektrik motoru (çekiş motoru)

Hybrid akü (çekiş aküsü)

Servis tapası

Yüksek voltaj kabloları (turuncu)

Klima kompresörü

Yakıt bitmekte

Araçtaki yakıt bittiğinde ve hybrid sistem 
çalıştırılamazsa, düşük yakıt seviyesi uyarı 
ışığının (S.433) sönmesi için aracınızı en 
azından yeterli benzinle doldurun. Az mik-
tarda yakıt varsa, hybrid sistem çalıştırılama-
yabilir. (Araç düz bir zemindeyken standart 
yakıt miktarı 12,1 L civarındadır. Araç 

yokuşta olduğunda, bu değer değişebilir. 
Araç eğimliyken ilave yakıt ekleyin.)

Hybrid sistem uyarıları (LC500h)

Sistemde yüksek voltaj olduğundan (yaklaşık 650 V maksimum), hybrid sistem 
devredeyken parçalar aşırı ısındığından, hybrid sistemle ilgili uygulamalarda 
dikkatli olun. Her zaman araç üzerindeki uyarı etiketlerine dikkat edin.

Sistem bileşenleri

A

B

C

D

E

F

G
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Elektromanyetik dalgalar
Elektromanyetik koruyucularına rağmen 

hybrid araçların yüksek voltaj parçaları ve 
kabloları, klasik benzinle tahrik edilen 
araçlarla veya elektronik ev aletleriyle 
aynı miktarda elektromanyetik dalga 
yayar.

Aracınız farklı markalar tarafından üreti-
len bazı radyo parçalarında parazite 
neden olabilir.

Hybrid akü (çekiş aküsü)

Hybrid akünün (çekiş aküsü) kısıtlı bir hiz-
met ömrü vardır. Sürüş şekli ve sürüş şartla-
rına bağlı olarak hybrid akünün (çekiş 
aküsü) ömrünü değiştirebilirsiniz.

Hybrid sistemi son derece soğuk bir 
ortamda çalıştırma

Dış hava sıcaklığının etkisi altında hybrid 
akü (çekiş aküsü) son derece soğukken 
(yaklaşık -30°C'nin altı), hybrid sistemin 
çalışması mümkün olmayabilir. Bu durumda, 
hybrid akünün sıcaklığı dış sıcaklık artışı vb. 
nedeniyle arttıktan sonra tekrar hybrid sis-
temi çalıştırmayı deneyin.

Uygunluk beyanı
Bu model ECE100 yönetmeliğine (Elektrik 
araçlarda akü güvenliği) göre hidrojen 
emisyonuna uyumludur.

DİKKAT

Yüksek voltaj uyarıları

Araç, 12 voltluk bir sistem dışında bir de 
yüksek gerilimli DC ve AC sistemlere 
sahiptir. DC ve AC yüksek gerilimlerinin 
her ikisi de çok tehlikelidir ve ciddi yara-
lanmalara ve ölüme neden olabilecek 
ciddi yanıklara ve elektrik çarpmasına yol 
açabilir.

Yüksek voltaj parçalarına, kablolarına 
ve soketlerine asla dokunmayın, sök-
meyin veya değiştirmeyin.

Marş sonrası, hybrid sistem yüksek 
voltaj kullanırken ısınır. Her zaman 
yüksek voltaja ve yüksek sıcaklığa dik-
kat edin ve araç üzerindeki uyarı eti-
ketlerine uyun.

Arka koltukların arkasındaki servis 
tapasını hiçbir zaman sökmeye çalış-
mayın. Bu servis tapası sadece araç 
servisteyken ve yüksek voltajla ilgili 
durumlarda sürülmelidir.

Yol kaza uyarıları

Yaralanma ya da ölüm riskini azaltmak 
için aşağıda belirtilen uyarılara dikkat 
edin:

Sonraki kazaları önlemek için aracı 
emniyetli bir yerde durdurun. Fren 
pedalına basarken park frenini çekin 
ve hybrid sistemi durdurmak için vites 
konumunu P'ye getirin. Yavaşça, fren 
pedalını bırakın.

Yüksek gerilimli kablolara ve soketle-
rine ve yüksek gerilimli parçalara 
dokunmayın.

Aracın içine veya dışına sarkmış elekt-
rik kabloları varsa, elektrik çarpmasına 
neden olabilirler. Elektrik kablolarına 
asla dokunmayın.
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DİKKAT

Sıvı sızdırıyorsa veya yapışıyorsa aküye 
dokunmayın.
Hybrid akünün (çekiş aküsü) elektro-
liti (karbon esaslı organik elektrolit) 
gözler veya cilt ile temasa girerse kör-
lüğe veya cilt yaralarına neden olabilir. 
Şanssız biçimde gözler veya cilt ile 
temas ettiğinde derhal bol miktarda su 
ile yıkayın ve derhal tıbbi yardım iste-
yin.

Elektrolit hybrid aküden (çekiş aküsü) 
sızıyorsa, araca yaklaşmayın.
Hybrid akü (çekiş aküsü) bir şekilde 
zarar görmüş olsa dahi, akünün dahili 
yapısı büyük miktarlarda elektrolitin 
sızmasını önleyecektir. Bununla bir-
likte, dışarı sızan elektrolit bir buhar 
verecektir. Bu buhar, cildi ve gözleri 
tahriş edicidir ve solunduğunda akut 
zehirlenmelere neden olabilir.

Yanıcı veya yüksek sıcaklıktaki madde-
leri elektrolitin yanına getirmeyin. 
Elektrolit tutuşabilir ve bir yangına 
neden olabilir.

Hybrid araçta yangın çıkması duru-
munda, en kısa sürede aracı terk edin. 
Elektrik arızasından kaynaklanan yan-
gınlar için, asla sıradan yangın söndü-
rücü kullanmayın. Az miktarda 
kullanılan su tehlikeli olabilir.

Aracınızı çekmek gerekirse, bunu arka 
tekerlekler kaldırılmış olarak yapın. 
Araç çekilirken elektrik motoruna 
(çekiş motoru) bağlı tekerlekler 
zemine değerse motor elektrik üret-
meye devam edebilir. Aksi takdirde 
yangına sebep olabilirsiniz. (S.423)

Aracınızın üzerinde bulunduğu zemini 
dikkatlice inceleyin. Zemin üzerinde 
sıvı sızıntısı tespit ederseniz, yakıt sis-
temi hasar görmüş olabilir. Aracı müm-
kün olan en hızlı şekilde terk edin.

Hybrid akü (çekiş aküsü)
Aracınızda yalıtımlı bir lityum iyon akü 

bulunur.

Hybrid aküyü asla satmayın, başkasına 
vermeyin veya üzerinde değişiklik yap-
mayın. Kazaları önlemek için, hurdaya 
ayrılmış bir araçtan sökülen hybrid 
aküler herhangi bir yetkili Lexus bayisi 
veya Lexus servisi ya da başka bir yet-
kin ve donanımlı profesyonel aracılı-
ğıyla toplanır. Kendi başınıza aküyü 
imha etmeye çalışmayın.
Akü doğru şekilde toplanmazsa, aşa-
ğıdaki durumlar görülebilir ve ciddi 
yaralanmalar veya ölüm yaşanabilir:

• Hybrid akü yasal olmayan şekilde imha 
veya bertaraf edilebilir, çevreye zararlı-
dır ve yüksek voltaj içeren bir parçaya 
dokunulduğunda elektrik çarpması 
olabilir.

• Hybrid akü, yalnızca hybrid aracınızda 
kullanım amacıyla üretilmiştir. Hybrid 
akü aracınızın dışında kullanılırsa veya 
üzerinde herhangi bir şekilde değişik-
lik yapılırsa, elektrik çarpması, ısı olu-
şumu, duman oluşumu, patlama ve 
elektrolit sızıntısı gibi kazalar görülebi-
lir.

Aracınızı başkasına satarken veya teslim 
ederken, aracı alan kişi bu tehlikelerin 
farkında olmadığı için kaza riski son 
derece yüksektir.

Araç hybrid aküsü sökülmeden imha 
edilmek istenirse, yüksek voltaj parça-
larına, kablolarına ve soketlerine doku-
nulmasıyla tehlikeli ve ciddi elektrik 
şokları oluşur. Aracınızın bertaraf edil-
mesi gerekiyorsa, hybrid aküyü her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi veya 
Lexus servisi ya da başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele bertaraf etti-
rin. Hybrid akü hatalı şekilde bertaraf 
edilirse, elektrik çarpması nedeniyle 
ciddi ve ölümcül yaralanmalara neden 
olabilir.
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Hybrid aküsünü (çekiş aküsü) soğut-
mak için arka koltuklar altında havalan-
dırma girişleri bulunur. Havalandırma 
delikleri tıkanırsa, hybrid akü giriş ve 
çıkışı kısıtlanabilir, bu da hybrid akü 
(çekiş aküsü) çıkışında bir azalmaya 
neden olabilir.

Çarpışma sensörlerinden belirli bir 
seviyenin üzerinde alınan sinyale göre 
yüksek voltajı bloke ederek elektrik 
çarpma riskini ve yakıt pompasını da 
durdurarak yakıt kaçakları azaltılır. Acil 
durumda kapatma sistemi devreye gir-
diğinde aracınız çalışmayacaktır. Hyb-
rid sistemi yeniden başlatmak için 
herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya güvenilir başka bir 
servise başvurun.

Hybrid sistemde bir arıza olduğunda 
veya uygun olmayan şekilde kullanıldı-
ğında ekranda otomatik olarak bir 
mesaj görüntülenir.

Araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı 
görüntülenirse, mesajı okuyun ve tali-
matları uygulayın.

UYARI

Hybrid akü (çekiş aküsü)
Termos gibi yüksek miktarda su ihtiva 
eden yükleri araçta taşımayın. Eğer su 
hybrid aküsüne (çekiş aküsü) dökülürse, 
akü hasar görebilir. Aracı herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya güvenilir başka bir servise gösterin.

Hybrid akü (çekiş aküsü) hava 
girişleri

UYARI

Hybrid akü (çekiş aküsü) hava giriş-
leri

Hava girişini koltuk örtüsü, plastik örtü 
veya yük gibi herhangi bir cisim ile 
engellememeye dikkat edin. Havalan-
dırma delikleri tıkanırsa, hybrid akü 
(çekiş aküsü) giriş ve çıkışı kısıtlanabilir, 
bu da hybrid akü (çekiş aküsü) çıkı-
şında bir azalmaya ve bir arıza oluşma-
sına neden olabilir.

Hava girişinde toz gibi cisimler birikti-
ğinde, girişin tıkanmasını önlemek için 
elektrikli süpürge ile periyodik olarak 
temizleyin.

Hava girişinde filtreler takılıdır. Hava 
girişini temizledikten sonra bile filtreler 
gözle görülür şekilde kirli kalırsa, filtre-
nin temizlenmesi veya değiştirilmesi 
önerilir. Filtreyi temizlerken veya 
değiştirirken, yetkili bir Lexus bayisi ya 
da Lexus servisi veya başka bir yetkin 
ve donanımlı profesyonele başvurun.
Filtrelerin nasıl temizleneceğine ilişkin 
ayrıntılar için bkz. S.359.

Hava girişlerine su veya yabancı 
madde girmesine izin vermeyin, kısa 
devreye ve hybrid akünün (tahrik 
aküsü) hasar görmesine neden olabilir.

Acil durumda kapatma sistemi

Hybrid uyarı mesajı
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Uyarı lambası yandığında, uyarı mesajı 
görüldüğünde ya da 12 volt akü söküldü-
ğünde

Hybrid sistem çalışmayabilir. Bu durumda, 
sistemi yeniden başlatmayı deneyin. 
“READY” göstergesi yanmıyorsa, herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus servisi ya 
da başka bir yetkin ve donanımlı profesyo-
nele başvurun.
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1-5.Hırsızlık koruma sistemi

Sistemin çalıştığını göstermek için kon-
tak <güç düğmesi> kapatıldıktan sonra 
gösterge ışığı yanıp söner.

Kontak <güç düğmesi> ACCESSORY 
veya KONTAK AÇIK konuma getiril-
diğinde, uyarı ışığı yanıp sönmeyi dur-
durarak sistemin devreden çıktığını 
gösterir.

Sistemin bakımı
Araç bakım gerektirmeyen tipte bir motor 
blokaj <immobilizer> sistemine sahiptir.

Sistemin çalışmamasına sebep olabile-
cek durumlar

Anahtarınız metal bir cisimle temas edi-
yorsa

Anahtarınız, başka bir aracın güvenlik sis-
temine kayıtlı bir anahtara (çipli anahtar) 
çok yakınsa veya temas ediyorsa

Motor blokaj sistemi <İmmobilizer 
sistemi>

Aracınızın anahtarlarında radyo 
vericisi işlevi gören çipler bulun-
maktadır. Aracınızın motoru <hyb-
rid sistem> yalnızca anahtarınızdaki 
vericinin gönderdiği elektronik kod 
araç hafızasına kayıtlı kimlik 
koduyla aynı ise çalışacaktır.

Aracınızı terk ederken, anahtarları-
nızı asla araç içinde bırakmayın.

Bu sistem araç hırsızlığının engellen-
mesine yardımcı olmak için tasarlan-
mıştır, ancak tüm araç hırsızlıklarına 
karşı tam güvenliği garanti etmez.

Sistemin çalışması
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Motor blokaj sistemi <immobilizer sistemi> sertifikası
Ukrayna’da satılan araçlar için
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Ukrayna’da satılan araçlar hariç
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**: Bazı modellerde

 Ayar

Kontağı <güç düğmesi> kapalı konuma 
getirin, bütün yolcuların araçtan çıktı-
ğından ve her iki yan kapının kapalı 
olduğundan emin olun.

5 saniye içinde iki kez  düğmesine 
basın.

 İptal

Giriş fonksiyonunun kullanılması: Kapı-
ların kilidini açmak için kapı kolunun 
kenarını itin.

Uzaktan kumandayı kullanarak:  
tuşuna basın.

UYARI

Sistemin doğru çalışması için
Sistemi sökmeyin veya üzerinde değişik-
lik yapmayın. Sistemde değişiklik yapıl-
ması veya sökülmesi durumunda, 
sistemin düzgün çalışması garanti edile-
mez.

Çift kilit sistemi*

Araca izinsiz girişleri engellemek 
amacıyla kapı kilitlerini açma fonk-
siyonu hem araç içinden, hem de 
araç dışından devre dışı bırakılmak-
tadır.

Bu sisteme sahip olan araçların yan 
camlarında etiketler bulunur.

Çift kilit sistemini ayarlama/iptal 
etme
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**: Bazı modellerde

 Aracınızı kilitlemeden önce kont-
rol edilmesi gerekenler

Alarmın beklenmedik şekilde tetiklen-
mesini veya aracınızın çalınmasını 
engellemek için aşağıdakilere dikkat 
ediniz:

 Aracınızda hiç kimse bulunmamalı-
dır.

 Alarm devreye alınmadan önce 
camlar kapatılmalıdır.

 Araç içerisinde değerli eşya bırakıl-
mamalıdır.

DİKKAT

Çift kilit sistemi uyarıları
Yan kapılar içeriden açılamayacağı için, 
aracınızda yolcu varken çift kilit sistemini 
asla çalıştırmayın.

Alarm*

Alarm, bir saldırı tespit edildiğinde 
bir uyarı vermek için ışık ve ses kulla-
nır.
Alarm kurulduğunda, aşağıdaki 
durumlarda alarm tetiklenir:

 Giriş fonksiyonu veya uzaktan 
kumanda kilitleme fonksiyonu 
dışında herhangi bir şekilde kilitli 
bir kapı veya bagaj kapağı açılırsa. 
(Kapı tekrar otomatik olarak kilit-
lenir.)

 Motor kaputu açılırsa.

 Hareket sensörü araç içerisinde 
hareketli bir cisim algılarsa. 
(Örnek: hırsız camı kırıp araç içine 
girdiğinde.)

 Eğim sensörü aracın eğiminde bir 
değişiklik hissettiğinde.

Alarm sistemini ayarlama/iptal 
etme/durdurma
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 Ayar

Kapıları, bagaj kapağını ve motor kapu-
tunu kapatın ve giriş fonksiyonunu veya 
uzaktan kumanda sistemini kullanarak 
yan kapıları kilitleyin. Sistem 30 saniye 
sonra otomatik olarak devreye gire-
cektir.

Sistem kurulduğunda, yanmakta olan gös-
terge ışığı artık yanıp sönmeye başlar.

 İptal etme veya durdurma

Alarmı devre dışı bırakmak veya dur-
durmak için aşağıdakilerden birini 
yapın:

 Giriş fonksiyonunu veya uzaktan 
kumanda kilitleme fonksiyonunu 
kullanarak kapı kilitlerini veya bagaj 
kapağını açın.

 Motoru <hybrid sistem> çalıştırın. 
(Alarm birkaç saniye sonra devre 
dışı kalır ya da durur.)

Sistemin bakımı

Araçta bakım gerektirmeyen tipte bir alarm 
sistemi bulunur.

Alarmın tetiklenmesi

Aşağıdaki durumlarda alarm tetiklenebilir:
(Alarm durdurulduğunda alarm sistemi 
devre dışı kalır.)

Mekanik anahtar ile kapı kilitlerinin açıl-
ması.

Aracın içindeki bir kişi bir kapıyı, bagajı 
veya kaputu açar veya kapı kilit düğme-
sini kullanarak aracın kilitlerini açar.

Araç kilitli durumdayken 12 volt akünün 
şarj edilmesi veya değiştirilmesi. 
(S.458)

Alarm ile tetiklenen merkezi kilit
Aşağıdaki durumlarda, duruma bağlı ola-
rak, araca yanlış girişi önlemek için kapı oto-
matik olarak kilitlenebilir:

Araçta kalan bir kişinin kapı kilidini 
açması ve alarmın devreye girmesi.

Alarm etkinleştirilmişken, araçta kalan bir 
kişinin kapının kilidini açması.

 12 volt akünün şarj edilmesi veya değişti-
rilmesi
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 Hareket ve eğim sensörü algılama

 Hareket sensörü araç içerisindeki 
yabancı kişileri veya hareketi algılar.

 Eğim sensörü araç çekildiği zaman 
olduğu gibi araç eğimindeki değişik-
liği algılar.

Bu sistem, aracı hırsızlığa karşı cay-
dırma ve koruma sağlar fakat bütün 
teşebbüslere karşı tam güvenliği 
garanti etmez.

 Hareket sensörünün ve eğim sen-
sörünün ayarlanması

Alarm kurulduğunda, hareket sensörü 
ve eğim sensörü otomatik olarak ayar-
lanır. (S.90)

 Hareket sensörünün ve eğim sen-
sörünün devre dışı bırakılması

Evcil hayvanınızı veya başka bir hare-
ketli nesneyi araç içerisinde bıraktığı-
nızda, alarmı kurmadan önce hareket 
sensörünü ve eğim sensörünü devre 
dışı bıraktığınızdan emin olun.

1 Kontağı <güç düğmesi> kapalı 
konuma getirin.

2 Hareket sensörü ve eğim sensörü 
iptal düğmesine basın.

Düğmeye tekrar basarak hareket sensörü 
ve eğim sensörünü tekrar devreye alın.

Hareket sensörü ve eğim sensörü her dev-
reden çıkarıldığında/ayarlandığında, gös-
terge panelindeki araç bilgi ekranında bir 
mesaj görüntülenir.

Hareket sensörünün ve eğim sensörü-
nün iptal edilmesi ve otomatik olarak 
yeniden etkinleştirilmesi

Hareket sensörü ve eğim sensörü iptal 
edildiğinde alarm hala devrede olacaktır.

Hareket sensörü ve eğim sensörü iptal 
edildikten sonra kontağa <güç düğmesi> 
basılması veya akıllı giriş veya uzaktan 
kumandayı kullanarak kapı kilitlerinin açıl-
ması, hareket sensörünü ve eğim sensö-
rünü tekrar devreye alacaktır.

Alarm sistemi devre dışı kaldığında hare-
ket sensörü ve eğim sensörü otomatik ola-
rak yeniden devreye girecektir.

Hareket sensörünün tetiklenmesinde 
dikkat edilmesi gerekenler

Aşağıdaki durumlarda sensör alarmı tetik-
leyebilir:

Aracınızda insan veya hayvan bulunu-
yorsa.

Cam açıksa.

UYARI

Sistemin doğru çalışması için
Sistemi sökmeyin veya üzerinde değişik-
lik yapmayın. Sistemde değişiklik yapıl-
ması veya sökülmesi durumunda, 
sistemin düzgün çalışması garanti edile-
mez.

Hareket sensörü ve eğim sen-
sörü
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Bu durumda, sensör aşağıdakileri algılaya-
bilir:
• Rüzgar veya aracın içindeki yaprak veya 

böcek gibi nesnelerin hareketi
• Diğer araçların hareket sensörleri gibi 

cihazlardan yayılan ultrasonik dalgalar
• Araç dışındaki insanların hareketi

Sarkan aksesuarlar ve palto kancalarında 
asılı duran kıyafetler veya hareketli nes-
nelerin araçta bulunması.

Aracınız, garaj gibi aşırı titreşimli ve 
gürültülü bir yere park edilirse.

Araç üzerinden buz veya kar temizlenir-
ken tekrarlı darbelere ya da titreşimlere 
neden olunursa.

Aracınıza otomatik ya da yüksek basınçlı 
yıkama yapılıyorsa.

Aracınız dolu veya gök gürültüsü gibi tek-
rarlı darbelere veya titreşimlere maruz 
kalırsa.

Eğim sensörü için dikkat edilmesi gere-
kenler

Aşağıdaki durumlarda sensör alarmı tetik-
leyebilir:

Araç feribot, tır veya trenle taşınıyorsa.

Araç garaja park edilirse.

Araç, aracı hareket ettiren bir yıkama 
makinesinin içindeyse.

Lastiklerden herhangi birinin basıncı 
düşerse.

Araç kriko ile kaldırılırsa.

Deprem olur veya yol çökerse.

UYARI

Hareket sensörünün doğru çalışma-
sını sağlamak için

Düzgün çalışması için sensörlere 
dokunmayın ve üzerlerini kapamayın.
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UYARI

Sprey kokuları ve diğer ürünleri doğ-
rudan sensör yuvalarına sıkmayın.

Orijinal Lexus parçaları dışında akse-
suarlar takılması veya sürücü koltuğu 
ile ön yolcu koltuğu arasında nesnele-
rin bırakılması algılama performansını 
düşürebilir.
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2-1.Gösterge paneli

Açıklama için, aşağıdaki şekilde tüm gösterge ve uyarı ışıkları gösterilmiştir.

 LC500

 LC500h

Uyarı ışıkları ve göstergeler

Gösterge panelindeki, orta paneldeki ve dış dikiz aynalarındaki uyarı ışıkları 
ve göstergeler, araçtaki birçok sistem hakkında sürücüye bilgi verir.

Gösterge paneli
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Uyarı ışıkları, araçtaki belirtilen sistem-
lerde oluşabilecek arızaları sürücüye 
bildirir.

*1: Bu ışıklar, kontak <güç düğmesi> KON-
TAK AÇIK konumuna getirildiğinde sis-
temin çalışma kontrolünün yapıldığını 
belirtmek için yanar. Bir kaç saniye 
sonra ya da motor <hybrid sistem> çalış-
tırıldığında sönerler. Işığın yanmaması 
veya yanık kalması, bir sistemde arıza 
olabileceğini gösterir. Aracı herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus ser-
visi veya güvenilir başka bir servise gös-
terin.

*2:Bu ışık araç bilgi ekranında yanar.
*3:Işığın yanıp sönmesi bir arıza olduğunu 

gösterir.

Uyarı ışıkları

(kırmızı)

Fren sistemi uyarı ışığı*1 
(S.429)

Şarj sistemi uyarı ışığı*2 
(S.429)

Düşük motor yağ basıncı

uyarı ışığı*2 (S.430)

Arıza uyarı ışığı*1 (S.430)

SRS uyarı ışığı*1 (S.430)

ABS uyarı ışığı*1 (S.430)

(kırmızı)

Elektrik motorlu direksiyon 

sistemi uyarı ışığı*1 (S.431)

(sarı)

Elektrik motorlu direksiyon 

sistemi uyarı ışığı*1 (S.431)

(bazı 
modellerde)

PCS uyarı ışığı*1, 3 (S.431)

(turuncu)
(bazı 

modellerde)

LKA göstergesi*2 (S.431)

Kayma göstergesi*1 
(S.432)
Etkin Frenleme Sistemi uyarı 

ışığı*2 (S.432)/Sürüş Kal-

kış Kontrolü uyarı ışığı*2 
(S.432)

Frenin basılı tutulduğunu

belirten gösterge*1, 3

(S.433)

Park freni göstergesi*3

(S.433)

(sarı)

Fren sistemi uyarı ışığı*1

(S.433)

Düşük yakıt seviyesi uyarı ışığı 
(S.433)

Sürücü ve ön yolcu emniyet 
kemeri uyarı ışığı (S.433)

Arka yolcu emniyet kemeri 

uyarı ışıkları*4 (S.434)

Ana uyarı ışığı*1 (S.434)

Lastik basıncı uyarı ışığı*1, 3 
(S.434)

Yüksek soğutma suyu sıcak-

lığı uyarı ışığı*2 (S.435)

(bazı 
modellerde)

Hybrid sistem hararet uyarı 

ışığı*2 (S.435)
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*4:Bu ışık orta panelde yanar.

Göstergeler araçtaki birçok sistemin 
çalışmasıyla ilgili sürücüye bilgi verir.

DİKKAT

Güvenlik sistemi uyarı ışıkları yanmı-
yorsa

Hybrid sistemi çalıştırdığınızda ABS ve 
SRS uyarı ışığı gibi güvenlik sistemi ışıkla-
rının yanmaması bu sistemlerde arıza 
olduğu anlamına gelir ve bu sistemler 
kaza anında devreye giremeyeceği için 
ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuçla-
nabilecek kazalarda koruma sağlayamaz. 
Böyle bir durumda aracınızı hemen her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus 
servisine ya da başka bir yetkin ve dona-
nımlı profesyonele gösterin.

Göstergeler

Sinyal lambası göstergesi 
(S.224)

Arka ışık göstergesi 
(S.230)

Uzun far göstergesi 
(S.231)

(Bazı 
modellerde)

Otomatik Uzun Far göster-

gesi*1 (S.232)

Arka sis lambası göstergesi 
(S.235)

(Bazı 
modellerde)

Vites Konum Göstergesi*2 
(S.216, 223)

Sabit hız kontrol göster-

gesi*2 (S.273, 283)

(Bazı 
modellerde)

Dinamik radarlı sabit hız kont-

rol sistemi göstergesi*2 (, 
S.273)

Sabit hız kontrol "SET" gös-

tergesi*2 (S.273, 283)

(beyaz)
(bazı 

modellerde)

LKA göstergesi*2 (S.261)

(yeşil)
(bazı 

modellerde)

LKA göstergesi*2 (S.261)

(turuncu)
(bazı 

modellerde)

LKA göstergesi*2, 3 
(S.261)

Lexus park destek sensörü 
göstergesi (S.287)

Kayma göstergesi*1, 3 
(S.318)

VSC OFF göstergesi*1 
(S.318)

(bazı 
modellerde)

PCS uyarı ışığı*1, 4 (S.255)

(Bazı 
modellerde)

BSM (Kör Nokta Monitörü) 
dış dikiz aynası gösterge-

leri*5, 6 (S.292)

(Bazı 
modellerde)

“BSM” (Kör Nokta Moni-
törü) göstergesi (S.292)

(Bazı 
modellerde)

RCTA (Geri Manevra Trafik 
Uyarı) göstergesi (S.292)

Frenin basılı tutulduğunu 

belirten gösterge*1 
(S.227)
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A

raç durum
 bilgileri ve göstergeleri

*1: Bu ışıklar, kontak <güç düğmesi> KON-
TAK AÇIK konumuna getirildiğinde sis-
temin çalışma kontrolünün yapıldığını 
belirtmek için yanar. Bir kaç saniye 
sonra ya da motor <hybrid sistem> çalış-
tırıldığında sönerler. Işığın yanmaması 
veya yanık kalması, bir sistemde arıza 
olabileceğini gösterir. Aracı herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus ser-
visi veya güvenilir başka bir servise gös-
terin.

*2:Bu ışık araç bilgi ekranında yanar.
*3:Işığın yanıp sönmesi sistemin çalıştığını 

gösterir.
*4:Sistem kapatıldığında ışık yanar.
*5:BSM dış dikiz aynası göstergeleri, siste-

min çalışıp çalışmadığını doğrulamak 
için aşağıdaki durumlarda yanar:
BSM ana düğmesi açık konuma alındı-
ğında kontak <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK konumuna getirildiğinde.
Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
konumundayken BSM ana düğmesi 
açık konuma alındığında.
Sistem doğru şekilde çalışıyorsa, BSM 
dış dikiz aynası göstergeleri birkaç 
saniye sonra sönecektir.
BSM dış dikiz aynası göstergeleri yan-
maz veya sönmezlerse, sistemde bir 
arıza olabilir.
Bu olursa, aracı herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 
güvenilir başka bir servise gösterin.

Frenin basılı tutulduğunu 

belirten gösterge*1 
(S.227)

Güvenlik göstergesi*7 
(S.75, 89)

Akıllı giriş ve çalıştırma sis-

temi göstergesi*2 (S.201)

(Bazı 
modellerde)

"READY" göstergesi 
(S.205)

Düşük dış hava sıcaklığı gös-

tergesi*2, 8 (S.102)

(Bazı 
modellerde)

Eco Sürüş Göstergesi Işığı*1 
(S.100)

(Bazı 
modellerde)

EV göstergesi (S.68)

Park freni göstergesi 
(S.225)

Snow (kar) modu göstergesi 
(S.215, 221)

(Bazı 
modellerde)

EV sürüş modu göstergesi 
(S.209)

“Normal” göstergesi*2 
(S.286)

“Eco” göstergesi*2 
(S.286)

“Sport S” göstergesi*2 
(S.286)

“Sport S+” göstergesi*2 
(S.286)

“Comfort” göstergesi*2 
(S.286)

“Custom” göstergesi*2 
(S.286)

"YOLCU HAVA YASTIĞI" 

göstergesi*7 (S.48)



100 2-1. Gösterge paneli

*6:Bu ışık, dış dikiz aynalarında yanar.
*7:Bu ışık orta panelde yanar.
*8:Dış hava sıcaklığı yaklaşık 3°C veya 

daha düşük olduğunda gösterge ışığı 
yanıp söner ve yaklaşık 10 saniye sonra 
sürekli yanmaya başlar.

Eco Sürüş Göstergesi (LC500)

Eco Sürüş Göstergesi Işığı

Çevreci sürüş (Eco sürüş) sırasında, Eco 
sürüş gösterge ışığı yanar. Araç Eco-sürüş 
bölgesini aştığında veya araç durduğunda, 
ışık sönecektir.
Eco Sürüş Göstergesi araç bilgi ekranı üze-
rinde etkinleştirilebilir. (S.106)

Eco Sürüş Göstergesi Bölge Gösterimi

Hızlanma seviyesine bağlı olarak mevcut 
Eco sürüş oranı ve Eco sürüş bölgesini gös-
terir.

Sürüş modu Normal mod veya Comfort 
(Konfor) modunda olduğunda, ekranı yan 
konuma getirin. (S.105)

Hızlanmaya bağlı Eco sürüş oranı

Eco sürüş bölgesini aşan kısım beyaz renkte 
yanar.

Eco sürüş bölgesi

Eco sürüş gösterge aşağıdaki durumlar 
oluştuğunda yanmayacaktır:

Vites kolu D dışında bir konumdayken.

Direksiyondan vites kumandaları kulla-
nımda.

Sürüş modu SPORT S modu veya SPORT 
S+ modunda.

Araç hızı yaklaşık 130 km/saat veya üze-
rindeyken.

Hybrid Sistem Göstergesi (LC500h)

Şarj bölgesi

Geri kazanım* durumunu gösterir. Geri 
kazanılan enerji, hybrid aküsünü (çekiş 
aküsü) şarj etmek için kullanılacaktır.

Hybrid Eco bölgesi

Benzinli motorun çok sık kullanılmadığını gös-
terir.

Benzinli motor çeşitli durumlarda otomatik 
olarak duracak ve yeniden çalışacaktır.

A

B

C

D

A

B
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A

raç durum
 bilgileri ve göstergeleri

Eco bölgesi

Aracın çevre dostu bir şekilde sürüldüğünü 
gösterir.

Gösterge ibresini Eco bölgesi içinde tuta-
rak daha çevreci bir sürüş yapılabilir.

Güç bölgesi

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

Aşağıdaki durumda, Hybrid Sistem Göster-
gesi çalışmaz.

Vites D veya M konumu dışında.

Sürüş modu Eco modu dışında bir 
konumda.

*: Bu kılavuzda kullanılan “geri kazanım” 
kelimesi aracın hareketi sayesinde üreti-
len enerjinin elektrik enerjisine dönüştü-
rülmesini ifade eder.

Motor gücü gösterimi (LC500h)

Motor gücü bölgesi

Motorun gücünün motora yardımcı oldu-
ğunu gösterir.

Şarj bölgesi

Geri kazanım* durumunu gösterir. Geri 
kazanılan enerji, hybrid aküsünü (çekiş 
aküsü) şarj etmek için kullanılacaktır.
*: Bu kılavuzda kullanılan “geri kazanım” 

kelimesi aracın hareketi sayesinde üreti-
len enerjinin elektrik enerjisine dönüştü-
rülmesini ifade eder.

C

D

A

B
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 LC500

 LC500h

Göstergeler üzerinde kullanılan birimler ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Motor yağı sıcaklık göstergesi/Eco Sürüş Göstergesi (LC500)

Motor yağı sıcaklığını veya Eco Sürüş Göstergesini gösterir (S.100)

Göstergeler ve sayaçlar

Ana gösterge yan konumdayken, göstergenin bir kısmı görüntülenir ve sayaç 
düzeni değişir.

Gösterge ekranı

A
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A

raç durum
 bilgileri ve göstergeleri

Dış hava sıcaklığı

-40°C ile 50°C arasında dış sıcaklığı görüntüler 
Düşük dış hava sıcaklığı göstergesi, ortam sıcaklığı 3°C veya daha düşük olduğunda yanar

Devir saati

Dakikadaki motor dönüş hızını gösterir

Hız göstergesi

Vites aralığı/konumu (S.211, 217)

Vites konum göstergesi (S.213, 219)

Saat

Görüntülenen saat gösterge panelindeki analog saate bağlıdır. (S.351)

Motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi

Motor soğutma sıvısı sıcaklığını gösterir

Motor soğutma sıvısı sıcaklık göstergesi kırmızı bölgeye girerse, bir sesli ikaz duyulur ve 
yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı ışığı yanar

Kilometre sayacı ve sıfırlanabilir kilometre sayacı göstergesi

Kilometre sayacı:
Aracın gittiği toplam kilometreyi gösterir

Sıfırlanabilir kilometre sayacı:
Sayaç sıfırlandıktan sonra aracın yaptığı kilometreyi gösterir 
Farklı iki mesafeyi kaydetmek amacıyla sayaç “A” ve “B” bağımsız olarak kullanılabilir

Yakıt göstergesi

Yakıt deposunda kalan yakıt miktarını gösterir

Araç bilgi ekranı

Sürücüye araç ile ilgili bilgiler sunar (S.106)

Bir arıza durumunda uyarı mesajları görüntüler (S.438)

Motor gücü gösterimi/Hybrid Sistem Göstergesi (LC500h)

Motor gücü göstergesini (S.101) veya Hybrid Sistem Göstergesini (S.100) görüntüler

 Hız uyarısı

Araç ayarlanan hıza ulaştığında, hız 
uyarı ekranı yanıp söner.

Bu ayar araç bilgi ekranı üzerinden 
etkinleştirilebilir. (S.106)

Halka açık yollarda sürerken her zaman 
yasal hız sınırına dikkat edin.

 Devir göstergesi

Motor belirli bir hıza ulaştığında, devir 
saatinde halka şeklinde bir gösterge 
görüntülenir.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L
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Motor devri ayarlanan hıza ulaştığında 

göstergeler sarı renkte ( ), motor 
devri kırmızı bölgeye ulaştığında kır-

mızı renkte ( ) gösterilir. Bu ayar 
araç bilgi ekranı üzerinden etkinleştiri-
lebilir. (S.111)

 Maksimum devir

Motor devri aşağıdaki değere ulaştı-
ğında veya bu değeri aştığında, en yük-
sek motor devrinde yaklaşık 1 saniye 
boyunca devir saatinin izi görüntülenir.

LC500: 3600 dev/dak

LC500h: 4000 dev/dak

Sayaç ve gösterge aşağıdaki durum-
larda aydınlatılır

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda <AÇIK mod>.

Değişken kırmızı bölge (LC500)
Motoru korumak için, motor soğutma sıvısı 
sıcaklığına bağlı olarak devir saatinin kırmızı 
bölgesini 3700 dev/dak ile 7300 dev/dak 
arasındaki farklı motor devirlerinden başla-
tarak motor devri kontrol edilir.

Çok yüksek yük olan koşullarda sürüşe baş-
lamadan önce motoru yeterince ısıtmaya 
dikkat edin.

Gösterge paneli parlaklığının ayarı
Gösterge paneli ışıklarının parlaklığı, orta-
mın ne kadar parlak olduğunu tespit eden 
ışık sensörüne göre otomatik olarak ayarla-
nır.

Dış sıcaklık göstergesi

Aşağıdaki durumlarda, doğru dış hava 
sıcaklığı gösterilmeyebilir veya sıcaklık 
değişimi normalden daha uzun sürebilir.

• Araç durduğunda veya düşük hızlarda 
(20 km/saat altında) sürüş yaparken

• Dış sıcaklık aniden değiştiğinde (garaj, 
tünel vb. girişinde veya çıkışında)

 "- -" veya "E" görüntülendiğinde sistemde 
arıza olabilir. 
Aracınızı herhangi bir yetkili Lexus bayisi 
veya Lexus servisine ya da donanımlı pro-
fesyonele götürün.

Açılır ekran
Örneğin düğmeye basılması gibi bazı 

durumlarda, araç bilgi ekranında geçici 
olarak açılır ekranlar görüntülenir.

Bazı açılır ekranlar etkinleştirilebilir veya 
devre dışı bırakılabilir. (S.111)

A

B
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raç durum
 bilgileri ve göstergeleri

 LCD ekran
Ekranda küçük noktalar belirebilir. Bu, LCD 
ekranın özelliğidir ve problem olduğu anla-
mına gelmez, ekranı kullanmaya devam 
edebilirsiniz.

Kişiselleştirme

Araç bilgi ekranı üzerindeki gösterge 
ekranı özelleştirilebilir. (S.483)

Kilometre sayacı ve sıfırlanabilir kilo-
metre sayacı göstergeleri arasında 
geçiş yapılabilir. Sıfırlanabilir kilometre 
sayacı görüntülendiğinde, düğmeye 
basılı tutulduğunda sayaç sıfırlanacak-
tır.

Gösterge paneli ışıklarının parlaklığı 
ayarlanabilir.

1 Koyu

2 Aydınlık

Gösterge paneli parlaklığının ayarı

Park lambaları yanarken ve yanmadığında 
geçerli olacak gösterge paneli parlaklık 
seviyeleri, ayrı olarak ayarlanabilir. Ancak 
ortamdaki ışık seviyesi yüksek olduğunda 
(örneğin, gündüz olması gibi), park lamba-
larının yanması gösterge paneli parlaklığını 
değiştirmez.

Ekran orta ve yan konumlar arasında 
değiştirilebilir.

UYARI

Motoru ve motor parçalarını koru-
mak için

Devir saati göstergesinin kırmızı böl-
geye girmesine izin vermeyin. Bu mak-
simum güvenli motor devri dışına 
çıkıldığında gösterilir.

Aşağıdaki durumlarda motor hararet 
yapmış olabilir. Bu durumda hemen 
aracı güvenli bir yerde durdurun ve 
soğuduktan sonra motoru kontrol 
edin. (S.460, 463)

• Motor soğutma sıvısı göstergesi kır-
mızı bölgede (H).

• LC500: Motor yağı sıcaklık göster-
gesi kırmızı bölgede (H).

Kilometre sayacı ve sıfırlanabilir 
kilometre sayacı arasında geçiş 
yapma

Gösterge paneli ışık parlaklığı-
nın değiştirilmesi

Ekranın değiştirilmesi
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 Ekran

 Ana gösterge orta konumdayken

Ana göstergede çeşitli sürüş bilgilerini 
görüntüler.

Ana gösterge yan konumdayken görüntü-
lenen içeriğin bir kısmı görüntülenemez.

 Ana gösterge yan konumdayken

Bir menü simgesi seçildiğinde çeşitli 
araç verileri görüntülenir veya araç 
ayarları değiştirilebilir.

 Menü simgeleri

Araç bilgi ekranı

Ekran ve menü simgeleri

Sürüş bilgileri

Navigasyon sistemi bağlantılı
gösterim (bazı modellerde)

Müzik sistemine bağlı ekran

Sürüş destek sistemi bilgisi
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raç durum
 bilgileri ve göstergeleri

Resim gösteriminin açılması

Kontak <güç düğmesi> ACCESSORY 
modunda veya KONTAK AÇIK modun-
dayken, açılış resmi araç bilgi ekranında 
görüntülenir.
Açılış resmi görüntülenirken, sürüş modu 
değiştirilse bile sayaç ekranı değiştirilemez. 
Açılış resmi tamamlandığında, o an seçili 
mod için sayaç ekranı görüntülenir.

 12 volt akü terminallerinin bağlantısı 
kesildiğinde ve bağlandığında

Maksimum G-kuvvetlerinin kaydı sıfırlana-
caktır.

 LCD ekran
S.105

Araç bilgi ekranı, sayaç kontrol düğ-
melerini kullanarak çalıştırılır.

/ : Düğme menüsü

/ : Görüntülenen içeriği 
değiştirir, ekranı yukarı/aşağı kaydı-
rır ve imleci yukarı/aşağı hareket 
ettirir

Basın: Giriş/Ayarlama
Basılı tutun: Sıfırla

Önceki ekrana dönün ve ana gös-
tergeyi hareket ettirin

Çağrı gönderme/alma ve tarih 
görüntüleme

Ahizesiz kullanım sistemine bağlı olarak, 

Uyarı mesajı görüntüleme

Ayarların gösterimi

DİKKAT

Sürüş sırasında kullanırken dikkatli 
olunuz

Sürüş sırasında araç bilgi ekranını kul-
lanırken, aracın etrafının güvenli olma-
sına çok dikkat edin.

Sürüş sırasında sürekli olarak araç bilgi 
ekranına bakmayınız, aksi takdirde 
aracın önündeki yayaları, yoldaki 
cisimleri vb. görmeyebilirsiniz.

Düşük sıcaklıklarda bilgi ekranı
LCD bilgi ekranını kullanmadan önce 
aracın içerisinin ısınmasını sağlayın. Çok 
düşük sıcaklıklarda bilgi ekranı tepkisi 
yavaşlayabilir ve görüntü değişimi geci-
kebilir.
Örnek olarak sürücünün vites değiştir-
mesi ile yeni vites numarasının ekranda 
gözükmesi arasında bir gecikme vardır. 
Bu gecikme sürücünün tekrar vites düşü-
rüp, ani ve aşırı motor frenlemesine ve 
ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlana-
bilecek muhtemel bir kaza yapmasına yol 
açabilir.

Sayaç ekranının değiştirilmesi

A

B

C

D



108 2-1. Gösterge paneli

çağrı gönderme veya alma mesajı görüntü-
lenir. Ahizesiz kullanım sistemi ile ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz. "Navigasyon Sistemi 
Kullanıcı El Kitabı".

 Sürüş bilgisi içeriği

Çeşitli sürüş bilgilerini görüntülemek 
için seçin.

Aşağıdaki öğelerden en fazla 2 tanesi 
seçilebilir.

Görüntülenen öğeler,  öğesinin 
seçilmesi için gösterge kumandaları-

nın  veya  tarafına basarak ve 

ardından  veya  düğmelerine 
basarak değiştirilebilir.

 Anlık yakıt tüketimi*1

Anlık yakıt tüketimini gösterir

 Ortalama yakıt tüketimi (sıfırlandık-

tan sonra*2/çalıştırıldıktan 

sonra/yakıt ikmalinden sonra)*1

Sıfırlanmasından, motorun <hybrid sistem> 
çalıştırılmasından ve yakıt ikmalinden itiba-
ren ortalama yakıt tüketimini gösterir

Görüntülenen ortalama yakıt tüketimi bil-
gisi, referans amaçlıdır.

 Ortalama hız (sıfırlandıktan 

sonra*2/çalıştırıldıktan sonra)*1

Sıfırlanmasından itibaren ve motor <hybrid 
sistem> çalıştırıldıktan sonraki ortalama 
araç hızını gösterir

 Geçen süre (sıfırlandıktan 

sonra*2/çalıştırıldıktan sonra)*1

Sıfırlanmasından itibaren ve motor <hybrid 

sistem> çalıştıktan sonra geçen zamanı 
gösterir

 Mesafe (menzil/çalıştırıldıktan 

sonra)*1

Kalan yakıt miktarına göre aracın gidebile-
ceği maksimum mesafeyi ve motor <hybrid 
sistem> çalıştırıldıktan sonra gidebileceği 
mesafeyi gösterir.

• Mesafe, kullanıcının ortalama yakıt tüke-
timi baz alınarak hesaplanır. Sonuç ola-
rak, gerçek mesafe, gösterilen 
mesafeden farklı olabilir.

• Yakıt deposuna çok az miktarda yakıt 
eklendiğinde, gösterge değişmeyebilir.
Yakıt doldurulurken, kontağı <güç düğ-
mesi> kapalı konuma alın. Kontağı <güç 
düğmesi> kapalı konuma getirmeden 
yakıt doldurulursa gösterge güncellen-
meyebilir.

*1: Öğe "Sürüş Bilgisi 1" ve "Sürüş Bilgisi 2" 
ekranında ayarlandığında görüntülenir.

*2:Sıfırlanacak öğe görüntülendiğinde, 
sayaç kontrol düğmelerinden “OK”e 1 
saniyeden fazla basarak fonksiyon sıfır-
lanabilir.
Sıfırlanabilecek birden fazla öğe varsa 
öğe seçimi ekranı görünecektir.

 Eco Sürüş Göstergesi/motor yağı 
sıcaklık göstergesi (LC500)

S.100, 102

 Hybrid Sistem Göstergesi/motor 
gücü gösterimi (LC500h)

S.100

 Enerji ekranı (LC500h)

S.118

 Lastik basıncı

S.387

Sürüş bilgileri
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raç durum
 bilgileri ve göstergeleri

 Vites konumları

Vites konumu D veya M konumunday-
ken mevcut vites aralığı ya da konu-
munu gösterir.

 Birimler (bazı modellerde)

Sürüş sırasında ölçüm birimleri değişti-
rilebilir.

Ayar ekranında yapılan birim ayarından 
farklı olarak, sürüş bilgileri ekranında yapı-
lan birim ayarı sürüş sırasında değiştirilebi-
lir.

 G-kuvveti

Araç üzerindeki yanal G kuvvetlerini 
gösterir

 Ekranın okunması

• Normal ekran

Araç bilgi ekranındaki aşağıdakileri görün-
tüler

Araç üzerindeki ivme G kuvveti

Mevcut G kuvveti değeri (ön/arka ve 

sol/sağ G kuvvetlerinin analiz edilmiş 

değeri)

• Gelişmiş ekran

Araç bilgi ekranında ve ana göstergede 
aşağıdakileri görüntüler

Araç bilgi ekranı:

Araç üzerindeki ivme G kuvveti

Maksimum G kuvveti kaydı

Ekran sıfırlandıktan sonraki en yüksek 

G kuvveti değeri (ön/arka ve sol/sağ G 

kuvvetlerinin analiz edilmiş değeri)

Bu ekran kılavuz olarak kullanmanız için 
tasarlanmıştır. Yol yüzeyinin durumu, sıcak-
lık ve araç hızı gibi etkenlere bağlı olarak, 
ekran aracın gerçek durumunu gösterme-
yebilir.

Ana gösterge:

G kuvvetinin yönü

Mevcut G kuvveti değeri (ön/arka ve 

sol/sağ G kuvvetlerinin analiz edilmiş 

değeri)

Bu ekran kılavuz olarak kullanmanız için 
tasarlanmıştır. Yol yüzeyinin durumu, sıcak-
lık ve araç hızı gibi etkenlere bağlı olarak, 
ekran aracın gerçek durumunu gösterme-
yebilir.

A

B

A

B

C

A

B
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 Ekranın değiştirilmesi

Gelişmiş ekrana geçmek için “OK” düğ-
mesine basın.

Normal ekrana dönmek için “OK” düğme-
sine basın.

 Maksimum G kuvveti kaydını sıfır-
lama

Maksimum G kuvveti kaydı görüntülenir-
ken “OK” düğmesini basılı tutarak ekranı 
sıfırlayabilirsiniz.

 Tepede tutma fonksiyonu (yalnızca 
gelişmiş ekranda)

0,5 G veya daha fazla yanal G kuvveti üre-
tilirse, ana göstergede görüntülenen G 
kuvveti değeri sarıya döner ve 3 saniye 
boyunca öyle kalır.

 Arka spoyler konumu (bazı model-
lerde)

Aktif arka spoylerin kaldırılmış/geri 
çekilmiş olduğunu görüntüler

 LKA (Şerit Takip Destek Sistemi) 
araç gezinme uyarısı (bazı model-
lerde)

S.262

 Gösterge kapalı

Boş bir ekran gösterilir

Navigasyon sistemi ile ilgili aşağıdaki 
bilgileri görüntülemek için seçin.

 Güzergah yönlendirme

 Pusula ekranı

Gösterge kumandalarını kullanarak 
ekranda müzik kaynağı, vb. seçilebil-
mesini sağlayın.

Sistem kullanılırken, tam hız aralığına 
sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü 
(S.273)/LKA (Şerit Takip Desteği) 
(S.261) bilgisini görüntülemek için 
seçin.

Bir arıza algılandığında uyarı mesajı ve 
alınacak önlemlerin görüntülenmesi 
için seçin. (S.438)

Sayaç görüntüleme ayarlarını değiştir-
mek için seçin.

 Dil

Ekran üzerinde dili değiştirmek için 
seçin.

 Birimler

Yakıt tüketimi ölçüm birimini değiştir-
mek için seçin.

Navigasyon sistemi bağlantılı 
gösterim (bazı modellerde)

Müzik sistemine bağlı ekran

Sürüş destek sistemi bilgisi

Uyarı mesajı görüntüleme

Ayarların gösterimi
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 Eco Sürüş Göstergesi Işığı 
(LC500)

Eco Sürüş Gösterge Işığını etkinleştir-
mek/devre dışı bırakmak için seçin.

 EV göstergesi (LC500h)

EV göstergesini etkinleştirmek/devre 
dışı bırakmak için seçin.

 Sürüş bilgisi 1/Sürüş bilgisi 2

Sırayla "Sürüş Bilgisi 1" ve "Sürüş Bilgisi 
2" ekranlarında görüntülenecek 2 adete 
kadar öğeyi seçmek için seçin. (S.108)

 Açılır ekran

Bazı durumlarda görülebilecek aşağı-
daki açılır ekranları açıp kapatmak için 
seçin.
• Navigasyon sistemine bağlı siste-

min güzergah yönlendirme ekranı 
(bazı modellerde)

• Eller serbest telefon sisteminin 
arama yapma ekranı

• Müzik sistemi çalışma ekranı
• Gösterge paneli parlaklık ayarı 

ekranı

 Halka konumu hafızası

Motor <hybrid sistem> çalıştırıldığında 
sayaç halkası konumunu değiştirmek için 
seçin.

Motor <hybrid sistem> durdurulmadan 
önceki konum durdurulur veya orta 
konum seçilebilir.

 Vurgulama rengi

Ekrandaki imleç rengi gibi vurgulanan 
renkleri değiştirmek için seçin.

 Devir göstergesi

Devir göstergesini açmak/kapatmak 
için seçin.

Açık olarak ayarlandığında, devir gös-
tergesinin görüntüleneceği motor dev-
rini seçin.

 Maksimum devir

Maksimum devir fonksiyonunu 
açmak/kapatmak için seçin.

 Saat

24-saatlik gösterim ile 12-saat göste-
rim arasında geçiş yapmak için seçin.

 Sıfırlama

Sayaç görüntüleme ayarlarını sıfırla-
mak için seçin.

Ayar ekranının durdurulması

Aşağıdaki durumlarda ayar ekranının çalış-
ması geçici olarak durdurulur.

Araç bilgi ekranında uyarı mesajı görün-
tülendiğinde

Araç hareket etmeye başladığında

Kişiselleştirme

Araç bilgi ekranında  üzerinden ayarlar 
değiştirilebilir.

Sürüş destek sistemlerinin ayarları 
(S.483)

Araç ayarları (S.114, 397, 398, 483)

DİKKAT

Ekran ayarlanırken dikkat edilecek 
konular

Ekran ayarlanırken motorun <hybrid sis-
tem> çalışması gerektiğinden, aracın 
yeterli havalandırmaya sahip bir yerde 
park edildiğinden emin olun. Garaj gibi 
kapalı bir alanda karbon monoksit (CO) 
gibi zararlı egzoz gazları toplanıp aracın 
içine girebilir. Bu durum ciddi sağlık 
sorunlarına veya ölüme neden olabilir.
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Aşağıdaki durumlarda sürücüye öne-
ride bulunur. Bazı öneriler için, görün-
tülenen bir öneriye yanıt seçilebilir. Bir 
yanıt seçmek için gösterge kumanda 
düğmelerini kullanın.

Öneri fonksiyonu devreye sokulabilir veya 
devre dışı bırakılabilir.

 Farları açma önerisi

Far düğmesi  veya  dışındaysa 

ve ortam karanlıkken araç hızı belirli bir 
süre için 5 km/saat veya daha yük-
sekse, bir öneri mesajı görüntülenir.

 Camları kapatma önerisi (ön cam 
sileceği çalışmasına bağlı)

Camlardan biri açıkken ön cam sile-
cekleri çalıştırılırsa, camları kapatmayı 
isteyip istemediğinizi soran bir öneri 
mesajı görüntülenir. Tüm camları 
kapatmak için "Yes" (Evet) öğesini 
seçin.

 Elektrikli camların kilidini açma 
önerisi

Sürücü kapısındaki elektrikli cam düğ-
mesini kullanarak yolcu yan camını 
kapatmaya çalışırsanız, bir öneri mesajı 
görüntülenir.

Kişiselleştirme
Öneri fonksiyonu devreye sokulabilir veya 
devre dışı bırakılabilir. (Kişiselleştirilebilir 
özellikler: S.483)

UYARI

Ekranı ayarlarken
12 volt akünün boşalmasını önlemek için 
ekran özelliklerini ayarlarken motorun 
<hybrid sistem> çalıştığından emin olun.

Öneri işlevi
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*: Bazı modellerde

Navigasyon sistemi-bağlantılı 
ekran alanı (bazı modellerde)

Navigasyon sistemine bağlı olan aşağıdaki 
öğeleri görüntüler:
• Hız limiti
• Cadde adı
• Varış noktasına doğru güzergah yönlen-

dirme bilgileri
• Pusula

Sürüş destek sistemi durumu 
görüntüleme alanı

Mevcut vites konumu ve vites aralığı/vites 
veya aşağıdaki sistemlerin çalışma duru-
munu gösterir:
• Çarpışma öncesi uyarısı (Çarpışma 

Öncesi Sistemi) (S.253)
• Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 

sabit hız kontrol sistemi (S.273) (bazı 
modellerde)

• LKA (Şerit Takip Desteği) (S.253)
• Lexus park destek sensörü (S.287)

Görüntülenen bilgiler araç bilgi ekranın-
daki ile aynıdır. Ayrıntılar için her sistemin 
açıklamalarına bakın.

Araç hızı ekranı

Bilgi ekranı alanı (S.115)

Aşağıdakileri görüntüler:
• Uyarı/mesaj

• /  simgesi (S.115)
• Müzik sisteminin çalışma durumu
• Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 

sabit hız kontrol sisteminin durumu 
(S.273) (bazı modellerde)

• Eller serbest sistemi durumu (S.116) 
(bazı modellerde)

• Eco Sürüş Göstergesi/devir saati 
(S.116) (LC500)

• Hybrid Sistem Göstergesi/motor gücü 
gösterimi/devir saati (S.117) 
(LC500h)

HUD (Yansıtmalı gösterge ekranı) 
düğmesi

 Yansıtmalı gösterge ekranını etkin-
leştirme/devre dışı bırakma

Düğmeye basıldığında, yansıtmalı gös-
terge ekranı açılır/kapatılır.

Yansıtmalı gösterge ekranı*

Yansıtmalı gösterge ekranı, göster-
gelere ve navigasyon sistemine 
bağlıdır ve mevcut araç hızı gibi 
çeşitli bilgileri sürücünün önüne 
yansıtır.

Sistem bileşenleri

A

B

Yansıtmalı gösterge ekranının 
kullanımı

C

D

E
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 Yansıtmalı gösterge ekranı ayarla-
rının değiştirilmesi

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için 

araç bilgi ekranındaki (S.106)  
öğesini seçin:

 Parlaklığı/konumu ayarlama

Yansıtmalı gösterge ekranı parlaklık ve 
konum ayarlarını değiştirmek için seçin.

 Eco Sürüş Göstergesi/devir saati 
(LC500)

Eco Sürüş Göstergesi/devir saati ya da hiç-
bir şey görüntülemek için seçin.

 Hybrid Sistem Göstergesi/motor 
gücü gösterimi/devir saati 
(LC500h)

Hybrid Sistem Göstergesi/devir saati ya da 
hiçbir şey görüntülemek için seçin.

Sürüş modu (S.286) Eco sürüş modun-
dan farklıyken Hybrid Sistem Göstergesi 
seçildiğinde, motor gücü göstergesi 
görüntülenebilir.

 Görüntülenen bilgiler

Aşağıdaki öğeleri etkinleştirmek/durdur-
mak için seçin:

• Varış noktasına doğru güzergah yönlen-
dirme bilgileri

• Sürüş destek sistemi durumu

• Pusula

• Müzik sisteminin çalışma durumu

 Ekran açısı

Yansıtmalı gösterge ekranı açısını ayarla-
mak için seçin.

Yansıtmalı gösterge ekranı

Yansıtmalı gösterge ekranına güneş göz-
lüğü, özellikle de polarize güneş gözlüğü 
ile bakıldığında karanlık görünebilir ve 
görülmesi zor olabilir. 
Yansıtmalı gösterge ekranının parlaklığını 
ayarlayın veya gözlüğünüzü çıkarın.

Yansıtmalı gösterge ekranı kapandığında 
kontak <güç düğmesi> kapatıldıktan 
sonra, kontak <güç düğmesi> ACCES-
SORY moduna ya da KONTAK AÇIK 
moduna getirilse bile kapalı kalır.

Yansıtmalı gösterge ekranı düğmesi açık-
ken, kontak <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK moduna getirildikten sonra, baş-
langıç görüntüsü yansıtmalı gösterge 
ekranı üzerinde görüntülenecektir.

Ekran parlaklığı

Yansıtmalı gösterge ekranı parlaklığı araç 

bilgi ekranındaki  ile ayarlanabilir. Ayrıca 
ortamın aydınlık seviyesine göre otomatik 
olarak da ayarlanır.

Yansıtmalı gösterge ekranı otomatik 
konum ayarı

Ekran konumu hafızaya kaydedilirse, yansıt-
malı gösterge ekranı otomatik olarak isteni-
len konuma getirilir. (S.178)

 12 volt akü bağlantısı kesildiğinde

Yansıtmalı gösterge ekranının kişiselleştiril-
miş ayarları sıfırlanacaktır.

Kişiselleştirme

Ayarlar (örn., ekran) değiştirilebilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)
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Uygun olduğunda aşağıdakileri görün-
tüler:

 Uyarı/mesaj

Aşağıdaki uyarı/mesajları görüntüler:
• Ana uyarı mesajı
• Bildirim mesajı (Tam hız aralığına 

sahip dinamik radarlı sabit hız kont-
rolü)

• Diğer mesajlar

 /  simgeleri

Aşağıdaki araç bilgi ekranına bağlı sim-
geleri görüntüler:

: Ana uyarı simgesi

Araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı 
gösterildiğinde görüntülenir. 
(S.438)

: Bilgi simgesi

Araç bilgi ekranında bir öneri açılır 
ekranı gösterildiğinde görüntülenir. 
(S.112)

 Eller serbest sistemi durumu

Eller serbest sistemi çalıştırıldığında 

DİKKAT

Yansıtmalı gösterge ekranını kullanma-
dan önce

Gösterge yansıtma ekranı görüntüsünün 
konumunun ve parlaklığının güvenli 
sürüşü engellemediğini kontrol edin. 
Görüntünün konumunun veya parlaklığı-
nın yanlış ayarlanması sürücünün görü-
şünü engelleyip ölümle veya ciddi 
yaralanmayla sonuçlanacak bir kazaya 
sebep olabilir.

Sürüş sırasında sürekli olarak araç bilgi 
ekranına bakmayınız, aksi takdirde ara-
cın önündeki yayaları, yoldaki cisimleri 
vb. görmeyebilirsiniz.

Yansıtmalı gösterge ekranı ayarlarının 
değiştirilmesi ile ilgili uyarılar

Yansıtmalı gösterge ekranı ayarlarını yapar-
ken motorun <hybrid sistem> çalışıyor 
olması gerektiğinden, aracın yeterli hava-
landırmaya sahip bir yerde park edildiğin-
den emin olun. Garaj gibi kapalı bir alanda 
karbon monoksit (CO) gibi zararlı egzoz 
gazları toplanıp aracın içine girebilir. Bu 
durum ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme 
neden olabilir.

UYARI

Parçaların hasar görmesini engelle-
mek için

Yansıtmalı gösterge ekranı projektörü-
nün yakınına herhangi bir içecek koyma-
yın. Projektörün ıslanması, elektrik 
arızalarına neden olabilir.

Yansıtmalı gösterge ekranı projektörü-
nün üzerine herhangi bir şey koymayın 
veya etiket yapıştırmayın. 
Aksi takdirde, yansıtmalı gösterge ekranı 
gösterimleri engellenebilir.

Yansıtmalı gösterge ekranı projektörü-
nün iç kısmına dokunmayın veya içine 
keskin kenarlı veya benzeri nesneler 
sokmayın. 
Bunun yapılması mekanik arızalara yol 
açabilir.

Yansıtmalı gösterge ekranı ayarlarını 
değiştirirken

Akünün deşarj olmasını engellemek için, 
yansıtmalı gösterge ekranı ayarlarını 
değiştirirken motorun <hybrid sistem> 
çalıştığından emin olun.

Bilgi ekranı alanı
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görüntülenir.

 Müzik sisteminin çalışma durumu

Müzik sistemi çalıştırıldığında görüntü-
lenir.

 Eco Sürüş Göstergesi/devir saati 
(LC500)

Eco Sürüş Göstergesi/devir saatini 
gösterir.

 Hybrid Sistem Göstergesi/motor 
gücü gösterimi/devir saati 
(LC500h)

Hybrid Sistem Göstergesini veya devir 
saatini gösterir.

Sürüş modu (S.286) Eco sürüş 
modundan farklıyken Hybrid Sistem 
Göstergesi seçildiğinde, motor gücü 
göstergesi görüntülenebilir.

Navigasyon sistemine bağlı olan aşağı-
daki öğeleri görüntüler:

 Hız limiti

Mevcut yoldaki hız sınırı.

 Cadde adı

Navigasyon sistemi güzergah yönlen-
dirmesi yaparken, sonraki caddenin adı 
ekran bölümünün üst kısmında görün-
tülenir.

 Varış noktasına doğru güzergah 
yönlendirme bilgileri

Navigasyon sistemi güzergah yönlen-
dirmesi yaparken görüntülenir. Bir kav-
şağa yaklaşırken önerilen hareket 

yönünü belirtmek için bir ok görüntüle-
nir.

 Pusula

Hareket yönünü gösterir.

Cadde adı gösterimi

Yalnızca harita verilerinde bulunan cadde 
adları görüntülenir.

 Eco Sürüş Göstergesi

Eco Sürüş Göstergesi Bölge Gös-
terimi

Hızlanmaya bağlı Eco sürüş oranı

Eco sürüş bölgesi

Görüntülenen bilgiler araç bilgi ekranın-
daki ile aynıdır (Eco Sürüş Göstergesi). 
Ayrıntılar için bkz. S.100.

 Devir saati

Dakikadaki motor dönüş hızını gösterir.

Navigasyon sistemi bağlantılı 
ekran alanı (bazı modellerde)

Eco Sürüş Göstergesi/Devir 
saati (LC500)

A

B

C
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 Hybrid Sistem Göstergesi

Şarj bölgesi

Hybrid Eco bölgesi

Eco bölgesi

Güç bölgesi

Görüntülenen bilgiler göstergedeki ile 
aynıdır (Hybrid Sistem Göstergesi). Ayrın-
tılar için bkz. S.100.

 Motor gücü gösterimi

Şarj bölgesi

Güç bölgesi

Görüntülenen bilgiler, göstergede görün-
tülenenle aynıdır (Motor gücü gösterimi). 
Ayrıntılar için bkz. S.101.

Sürüş modu (S.286) Eco sürüş modun-

dan farklıyken Hybrid Sistem Göstergesi 
seçildiğinde, motor gücü göstergesi 
görüntülenebilir.

 Devir saati

Dakikadaki motor dönüş hızını gösterir.

Hybrid Sistem Göstergesi/motor 
gücü gösterimi/devir saati 
(LC500h)

A

B

C

D

A

B



118 2-1. Gösterge paneli

*: Bazı modellerde

Araç bilgi ekranı

Orta Ekran

Sayaç kontrol düğmeleri

“MENU” düğmesi

Touchpad

 Orta Ekran

Remote Touch üzerindeki "MENU" düğmesine basın ve ardından menü ekranın-

daki  öğesini seçin.

“Trip information” (Sürüş bilgisi) ya da “History” (Geçmiş) ekranı görüntülenirse, “Energy” 
(Enerji) seçimini yapın.

 Araç bilgi ekranı

Gösterge kumandalarının  veya  tarafına basın  ve öğesini seçin. Ardın-

dan, enerji ekranını seçmek için  veya  düğmesine basın.

Enerji ekranı*/tüketim ekranı

Hybrid sisteminizin (LC500h) 
durumunu ve yakıt tüketimi bilgile-
rini araç bilgi ekranı ve Orta Ekran 
üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

Enerji ekranı veya tüketim ekranı, 
yan ekranda görüntülenebilir.

Sistem bileşenleri

A

B

C

D

E

Enerji ekranı (LC500h)
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A

raç durum
 bilgileri ve göstergeleri

Araç elektrik motoruyla (çekiş motoru) hareket ettirildiğinde

Orta Ekran Araç bilgi ekranı

Araç elektrik motoru (çekiş motoru) ve benzinli motorun her ikisiyle birlikte hareket ettiril-
diğinde

Orta Ekran Araç bilgi ekranı

Araç benzinli motordan güç alırken

Orta Ekran Araç bilgi ekranı
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Bu resimler sadece örnektir, gerçek durumdan biraz farklı olabilirler.

 Hybrid akünün (çekiş aküsü) 
durumu

 Orta Ekran

Düşük

Araç hybrid aküyü (çekiş aküsü) şarj ederken

Orta Ekran Araç bilgi ekranı

Enerji akışı yokken

Orta Ekran Araç bilgi ekranı

A
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A

raç durum
 bilgileri ve göstergeleri

Yüksek

 Araç bilgi ekranı

Düşük

Yüksek

Bu resimler sadece örnektir, gerçek 
durumdan biraz farklı olabilirler.

Remote Touch üzerindeki "MENU" düğ-
mesine basın ve ardından menü ekranın-

daki  öğesini ve “Trip information” 
(Yolculuk bilgisi) ya da “History” (Geç-
miş) öğesini seçin.

 Sürüş bilgisi
"Sürüş bilgisi" dışında bir ekran görüntü-
lenirse, “Trip information” (Sürüş bil-
gisi)’ni seçin.

Tüketim verisini sıfırlama

Son 15 dakikadaki yakıt tüketimi

Anlık yakıt tüketimi

Son 15 dakika içinde geri kazanılan 
enerji (LC500h)

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

Motor <hybrid sistem> başlatıldık-
tan sonra ortalama araç hızı.

Motor <hybrid sistem> başlatıldık-
tan sonra geçen süre.

Sürüş aralığı

Geçmiş 15 dakikadaki ortalama yakıt tüke-
timi, kontak <güç düğmesi> en son KON-
TAK AÇIK konumuna alındığından beri 
renkler ile geçmiş ortalama değerler ve 
elde edilen ortalama değerlere ayrılmıştır. 
Görüntülenen ortalama yakıt tüketimi bil-
gisi, referans amaçlıdır.

Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, ger-
çek durumdan bir miktar farklılık göstere-
bilir.

 Geçmiş

"Geçmiş" dışında bir ekran görüntüle-
nirse, “History” (Geçmiş)’i seçin.

En iyi kaydedilmiş yakıt tüketimi

En son yakıt tüketimi

Önceki yakıt tüketimi kaydı

Geçmiş verisini sıfırlama

Tüketim

B

A

B

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D
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Son yakıt tüketimi verisini güncel-
leme

En son yakıt tüketimi geçmişi, geçmiş orta-
lama değerler ve son güncellemedeki 
ortalama yakıt tüketimini gösterecek 
şekilde renklerle ayrılır. Görüntülenen 
ortalama yakıt tüketimi bilgisi, referans 
amaçlıdır.

Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, ger-
çek durumdan bir miktar farklılık göstere-
bilir.

Geçmiş verisini güncelleme

Mevcut yakıt tüketimini tekrar ölçmek için 
“Clip” öğesini seçerek ortalama yakıt tüke-
timi bilgisini güncelleyin.

Verilerin sıfırlanması

Yakıt tüketim verileri, “Sil” öğesini seçerek 
silinebilir.

Sürüş menzili

Kalan yakıt miktarına göre aracın gidebile-
ceği maksimum mesafeyi gösterir.

Mesafe, kullanıcının ortalama yakıt tüketimi 
baz alınarak hesaplanır. Sonuç olarak, ger-
çek mesafe, gösterilen mesafeden farklı 
olabilir.

Aracın bilgisini yan ekranda (S.331) 
gösterin ve ardından istediğiniz ekranı 

görüntülemek için  veya  öğesini 
seçin.

 Sürüş bilgisi (tip A)

1 dakikalık aralıklar (LC500h) ile son 
10 dakikadaki ortalama yakıt tüketimi 
ve üretilen enerji miktarını ve seyir 
menzilini görüntüler.

Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, ger-
çek durumdan bir miktar farklılık göstere-
bilir.

Görüntülenen ortalama yakıt tüketimi bil-
gisi, referans amaçlıdır.

 Sürüş bilgisi (tip B)

Sürüş menzili, son yakıt tüketimi ve 
motor <hybrid sistem> çalıştırıldıktan 
sonra geçen süreyi görüntüler.

Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, ger-
çek durumdan bir miktar farklılık göstere-
bilir.

Görüntülenen ortalama yakıt tüketimi bil-
gisi, referans amaçlıdır.

 Geçmiş

Ortalama yakıt tüketimini, son orta-
lama yakıt tüketimini ve en yüksek yakıt 
tüketimini gösterir.

Yan ekranın kullanımı

E
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A

raç durum
 bilgileri ve göstergeleri

Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, ger-
çek durumdan bir miktar farklılık göstere-
bilir.

Görüntülenen ortalama yakıt tüketimi bil-
gisi, referans amaçlıdır.

 Enerji ekranı (LC500h)

Hybrid sistemin çalışmasını ve enerji 
geri kazanma durumlarını görüntüler.

Görüntülenen bilgiler araç bilgi ekra-
nındaki ile aynıdır. (S.118)

Resim sadece örnek amaçlı verilmiştir, ger-
çek durumdan bir miktar farklılık göstere-
bilir.
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3-1.Anahtar bilgileri

Araçla birlikte aşağıdaki anahtarlar 
verilmektedir.

Elektronik anahtarlar
• Akıllı giriş ve çalıştırma sisteminin çalıştı-

rılması (S.137)
• Uzaktan kumanda kontrol fonksiyonları-

nın çalıştırılması

Mekanik anahtarlar

Anahtar numarası plakası

Kartlı anahtar (elektronik anahtar) 
(bazı modellerde)

Akıllı giriş ve çalıştırma sisteminin çalıştırıl-
ması (S.137)

Kartlı anahtar (bazı modellerde)

Kartlı anahtar su geçirmez değildir.

Kartlı anahtarın içinde bulunan mekanik 

anahtar yalnızca kartlı anahtarın doğru 
çalışmaması gibi bir sorun görüldüğünde 
kullanılmalıdır.

Mekanik anahtarı çıkarmakta zorlanıyor-
sanız, bir kalemin ucu vb. ile açma düğ-
mesine bastırın. Hala çıkarmakta 
zorlanıyorsanız bozuk para gibi bir cisim 
kullanın. (S.128)

Mekanik anahtarı kartlı anahtara takmak 
için, açma düğmesine basılı tutarken 
takın.

Pil kapağı takılmazsa ve pil dışarı çıkarsa 
veya anahtar ıslandığı için pil çıkarıldıysa, 
pili artı kutbu Lexus logosuna bakacak 
şekilde tekrar takın.

Uçağa bindiğinizde
Uçağa elektronik anahtar yanınızdayken 
bindiğinizde, elektronik anahtarın hiçbir 
düğmesine basmadığınızdan emin olun. 
Elektronik anahtar çantanızdaysa düğmele-
rine yanlışlıkla basılmayacağından emin 
olun. Elektronik anahtarın düğmesine basıl-
ması uçağın çalışmasını etkileyebilecek 
radyo dalgalarının yayılmasına neden olabi-
lir.

Elektronik anahtar pilinin bitmesi
Standart pil ömrü 1 ile 2 yıl arasındadır. 

(Kartlı anahtarın pil ömrü yaklaşık bir 
buçuk yıldır.)

Pil zayıfladığında motor <hybrid sistem> 
durdurulursa, araç içerisinde uyarı sesi 

Anahtarlar

Anahtar tipleri

A

B

C

D
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Sürüşten önce

duyulacaktır.

Sürekli olarak radyo dalgaları aldığından, 
elektronik anahtar kullanılmasa bile anah-
tarın pili bitecektir. Aşağıdaki bulgular, 
elektronik anahtarın pilinin bitmiş olabile-
ceğini gösterir. Gerekiyorsa pili yenisiyle 
değiştirin. (S.409)

• Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi veya uzak-
tan kumanda fonksiyonu çalışmayabilir.

• Algılama alanı küçülür.
• Anahtarın üzerindeki LED uyarı ışığı yan-

mıyor.

Arıza oluşmaması için elektronik anahtarı 
aşağıda belirtilen manyetik alan yaratan 
elektrikli cihazların 1 m yakınında bırak-
mayın:

• TV’ler
• Kişisel bilgisayarlar
• Cep telefonları, telsiz telefonlar ve şarj 

cihazları
• Cep telefonları veya telsiz telefonları şarj 

edilirken
• Masa lambaları
• Elektrikli ocaklar

Pilin değiştirilmesi
S.409

Kayıtlı anahtar sayısının doğrulanması

Araçta kayıtlı olan anahtar sayısı doğrulana-
bilir. Detaylı bilgi için herhangi bir Lexus 
bayisi veya Lexus servisi ya da başka bir yet-
kin ve donanımlı profesyonele başvurun.

Araç bilgi ekranında "A New Key has 
been Registered Contact Your Dealer 
for Details" (Yeni Anahtar Tanıtıldı, Bilgi 
İçin Bayinize Başvurun) mesajı görüntü-
lenirse

Yeni bir elektronik anahtar tanıtıldıktan 
sonra yaklaşık 10 gün içinde kapıların kilidi 
dışarıdan açıldığında ve sürücü kapısı açıldı-
ğında her seferinde bu mesaj görüntülenir. 
Bu mesaj görüntüleniyorsa, ancak yeni bir 
elektronik anahtar kaydettirmediyseniz her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi veya yetkili 
Lexus personel ya da başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonelden bilinmeyen bir 
elektronik anahtarın (sizdeki dışında) tanıtı-
lıp tanıtılmadığını kontrol etmesini isteyin.

UYARI

Anahtarınızın hasar görmesini önle-
mek için

Anahtarları düşürmeyin, kuvvetli şok-
lara maruz bırakmayın veya bükmeyin.

Anahtarlarınızı uzun süreyle yüksek 
sıcaklığa maruz bırakmayın.

Anahtarları suya batırmayın veya ultra-
sonik yıkayıcıda yıkamayın.

Anahtarları metalik veya mıknatıslı 
elektromanyetik malzemelerle bera-
ber kullanmayın veya yakınında bırak-
mayın.

Anahtarları sökmeyin.

Elektronik anahtar üzerine etiket veya 
başka bir şey yapıştırmayın.

Anahtarları televizyon, müzik sistemi 
ve indüksiyonlu ocaklar gibi manyetik 
alan oluşturan cihazların yakınında 
bırakmayın.

Anahtarları düşük frekanslı terapi 
cihazları veya mikrodalga terapi cihaz-
ları gibi tıbbi elektrikli cihazların yakı-
nına koymayın ve üzerinizde anahtar 
varken tıbbi yardım almayın.

Elektronik anahtarı taşırken
Elektronik anahtarı, açık olan elektrikli ev 
aletlerinin en az 10 cm uzağında taşıyın. 
Elektronik anahtara 10 cm’den yakın olan 
elektrikli cihazlardan yayılan radyo dal-
gaları anahtarı etkileyerek, düzgün çalış-
mamasına sebep olabilir.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi arızası 
ya da diğer anahtar problemleri varsa

S.449

Elektronik anahtar kaybolduğunda
S.448
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Elektronik anahtarlar aşağıdaki uzak-
tan kumanda fonksiyonlarına sahiptir:

Kapıları kilitler (S.130)

Camları kapatır* (S.130)

Bütün kapıları açar (S.130)

Camları açar* (S.130)

Bagaj kapağını açar (S.136)
*: Bu ayarlar, herhangi bir yetkili Lexus 

bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da 
güvenilir başka bir profesyonele yaptırıl-
malıdır.

Serbest bırakma düğmesine basarak 
mekanik anahtarı yerinden çıkarın.

Mekanik anahtar sadece bir yönde takıla-
bilir, anahtarın tek bir tarafta kanalları var-
dır. Anahtar kilit yuvasına takılamıyorsa, 
ters çevirip tekrar takmayı deneyin.

Mekanik anahtarı kullandıktan sonra elekt-
ronik anahtarı içinde saklayın. Mekanik 
anahtarı, elektronik anahtarla birlikte taşı-
yın. Elektronik anahtarın pili biterse veya 
giriş fonksiyonu düzgün çalışmazsa, meka-
nik anahtarı kullanmanız gerekecektir. 
(S.449)

UYARI

Kartlı anahtarın kullanımı (bazı 
modellerde)

Mekanik anahtarı kartlı anahtara 
takarken fazla kuvvet uygulamayın. 
Aksi takdirde kartlı anahtar zarar 
görebilir.

Pil veya kartlı anahtarın terminalleri 
ıslanırsa, pil korozyona uğrayabilir ve 
kartlı anahtar çalışmayı durdurabilir.
Anahtar suya düşerse veya üzerine 
içme suyu vb. dökülürse, hemen pil 
kapağını çıkarın ve pil ve terminalleri 
silin. (Pil kapağını çıkarmak için 
hafifçe tutarak çekin.) Pil korozyona 
uğramışsa yetkili Lexus bayisine veya 
Lexus yetkili servisine ya da yetkin ve 
donanımlı bir profesyonele bunu 
değiştirtin.

Pil kapağını ezmeyin veya pil kapa-
ğını çıkarmak için tornavida kullan-
mayın.
Pil kapağını zorla çıkarırsanız anah-
tar eğilebilir veya zarar görebilir.

Pil kapağı sık sık çıkarılırsa, pil kapağı 
gevşeyebilir.

Pili takarken pil yönüne dikkat edin.
Pilin hatalı yönde takılması, pilin hızla 
bitmesine neden olabilir.

Aşağıdaki durumlarda anahtarlı kar-
tın yüzeyi hasar görebilir veya kapla-
ması soyulabilir:

• Anahtarlı kart, bozuk para ve anah-
tar gibi sert cisimler ile birlikte taşı-
nırsa.

• Kart yüzeyi uçlu kalemin ucu gibi 
keskin bir cisim ile kazınırsa.

• Kartlı anahtarın yüzeyi tiner veya 
benzin ile silinirse.

Uzaktan kumanda

Mekanik anahtarın kullanımı

A
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C

D
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Sürüşten önce

Park görevlisine araç anahtarı bırakma-
nız gerekiyorsa

Duruma göre bagaj kapağı açma düğme-
sini kapalı konuma getirin ve torpido 
gözünü (S.347) kilitleyin.
Kendi kullanımınız için mekanik anahtarı 
çıkarın ve görevliye sadece elektronik 
anahtarı teslim edin.

Mekanik anahtarlarınızı kaybederseniz

S.448

Yanlış bir anahtar kullanılırsa
Kilit silindiri, iç mekanizmadan ayrı olarak 
serbest bir şekilde boşa döner.
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3-2.Kapıların açılması, kapatılması ve kilitlenmesi

 Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi

Bu fonksiyonu kullanabilmek için elekt-
ronik anahtarı üzerinizde taşıyın.

1 Kapıların kilidini açmak için kapı 
kolunun ön kenarındaki girintiye 
basın.

Dış kapı kolları uzatılacaktır.

Uzatılan dış kapı kolları yaklaşık 60 saniye 
içinde otomatik olarak geri çekilir.

Kapılar kilitlendikten sonra 3 saniye 
boyunca kapı kilitleri açılamaz.

2 Kapıları kilitlemek için uzatılmış 
kapı kolunun arka kenarını itin.

Dış kapı kolları uzatılırsa, bunlar geri çekilir.

Kapılar kilitlendikten sonra, kapı kilit gös-
tergesi ile kapının güvenli bir şekilde kilit-
lendiğini kontrol edin (S.133).

 Uzaktan kumanda

1 Yan kapıları kilitler

Dış kapı kolları uzatılmışlarsa geri çekilirler.

Kapılar kilitlendikten sonra, kapı kilit gös-
tergesi ile kapının güvenli bir şekilde kilit-
lendiğini kontrol edin (S.133).

Camları kapatmak için basılı tutun.*

2 Yan kapı kilitlerini açar

Dış kapı kolları uzatılacaktır.

Camları açmak için basılı tutun.*

*: Bu ayarlar, herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da 
güvenilir başka bir profesyonele yaptırıl-
malıdır.

Kapıların açılıp kapanmasına bağlı ola-
rak yan camların açılıp kapanması

Bir kapı açıldığında kapı camı hafifçe arala-
nır. Kapı kapandığında ise kapı camı tama-
men kapanır.

Hız bağlantılı dış kapı kolu geri çekme 
işlevi

Araç hızı 10 km/saat’e ulaştığında, dış kapı 
kolları geri çekilecektir.

Otomatik geri çekilen dış kapı kollarını 
uzatmak için

Dış kapı kolu, ön kenarındaki girintiye bası-
larak uzatılabilir. Kapıları kilitlemek için, bir 
kez uzattıktan sonra dış kapı kolunun arka 
kenarını itin.

Kapılar

Kapıların dışarıdan kilitlenmesi 
ve kapı kilitlerinin açılması
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Sürüşten önce

Kapı kilit açma fonksiyonunun açılıp 
kapatılması

Uzaktan kumanda ile hangi kapıların açıla-
cağını ayarlamak mümkündür.
1 Kontağı <güç düğmesi> kapalı konuma 

getirin.
2 Hareket sensörü olan araçlar için: Ayar-

lar değiştirilirken alarmın istenmeyen 
bir şekilde devreye girmesini engelle-
mek için, hareket ve eğim sensörünü 
iptal edin. (S.91)

3 Anahtar üzerindeki gösterge lambası 

söndüğünde,  düğmesini basılı 

tutarken  veya  düğme-
sini 5 saniye boyunca basılı tutun.

Aşağıda gösterildiği gibi, kilit açma ayarı 
her işlem yapıldığında değişir. (Ayarı arka 
arkaya değiştirdiğinizde, anahtar üzerindeki 
düğmeleri bırakın, en az 5 saniye bekleyin 
ve adım 3’ü tekrar edin.)

*1: Soldan direksiyonlu araçlar
*2: Sağdan direksiyonlu araçlar

Alarmlı araçlar için: Alarmın istem dışı dev-
reye girmesini önlemek için kapıları uzaktan 

kumandayla açın ve ayarları değiştirdikten 
sonra herhangi bir kapıyı bir kez açıp kapa-

tın. (  düğmesine bastıktan sonra 30 
saniye içinde herhangi bir kapı açılmazsa 
kapılar tekrar kilitlenecektir ve alarm oto-
matik olarak kurulacaktır.)
Alarm çalışırsa, alarmı hemen durdurun. 
(S.90)

Darbe algılayıcı merkezi kilit açma sis-
temi

Araç sert bir darbeye maruz kaldığında her 
iki yan kapı da açılır. Ancak darbenin şidde-
tine veya kazanın tipine göre sistem çalış-
mayabilir.

Çalışma sinyalleri
Kapıların kilitlenmesiyle veya kapı kilitlerinin 
açılmasıyla birlikte sinyal lambaları yanıp 
söner. (Kilitlendiğinde bir kez, kilit açıldı-
ğında iki kez)

Camların açıldığını belirtmek için sesli ikaz 
duyulur.

Güvenlik özelliği
Kilitleri açıldıktan sonra 30 saniye içeri-
sinde herhangi bir kapı açılmadığı takdirde 
güvenlik amacıyla kapılar otomatik olarak 
tekrar kilitlenecektir.

Açık kapı sesli uyarısı

Herhangi bir kapının tam olarak kapanma-
ması durumunda, kapıyı kilitlemeye çalışır-
sanız 5 saniye boyunca sesli uyarı 
duyulacaktır. Sesli uyarıyı durdurmak için 
kapıyı tamamen kapatın ve aracınızı tekrar 
kilitleyin.

Alarmın devreye alınması (bazı model-
lerde)

Kapıların kilitlenmesi alarm sistemini dev-
reye alır. (S.90)

Akıllı giriş ve çalıştırma sisteminin veya 
uzaktan kumandanın çalışmasını etkile-
yen koşullar

S.139

Araç bilgi 
ekranı/Sesli 
uyarı (Bip)

Açma fonksiyonu

*1

*2

Dış: 3 defa bip 
sesi

İç: Bir kez çalar

Sürücü kapısı kolunun ön 
kenarındaki girintiye 
basmak yalnızca sürücü 
kapısının kilidini açar.

Yolcu kapı kolunun ön 
kenarındaki girintiye 
basıldığında her iki kapı 
da açılır.

Dış: İki kez bip 
sesi

İç: Bir kez çalar

Her iki kapı kolunun ön 
kenarındaki girintiye 
basmak, her iki kapının 
kilidini açar.
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Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi veya 
uzaktan kumanda fonksiyonu düzgün 
çalışmazsa

Kapı kilitlerini açmak ve kilitlemek için 
mekanik anahtarı kullanın. (S.449)
Pil bittiyse yenisiyle değiştirin. (S.409)

 12 volt akü boşaldığında
Kapılar, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi veya 
uzaktan kumanda, anahtar kullanılarak kilit-
lenebilir veya kilidi açılabilir. Mekanik anah-
tar ile kapıları kilitleme/kilit açma. 
(S.449)

Kişiselleştirme
Anahtar kullanarak kilit açma gibi ayarlar 
değiştirilebilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

 Kapı kilitleme düğmeleri

1 Yan kapıları kilitler

Gösterge  yanar.

2 Yan kapı kilitlerini açar

Gösterge  söner.

DİKKAT

Kaza oluşmasını önlemek için
Sürüş sırasında aşağıdaki uyarılara dik-
kat edin.
Bunlara uyulmaması, kapılardan birinin 
açılmasına, yolcunun dışarı fırlamasına, 
ciddi yaralanmalara veya ölüme neden 
olabilir.

Yan kapıların düzgün kapatıldığından 
emin olun.

Sürüş esnasında iç kapı kolunu çek-
meyin. 
Kapılar kilitli olsalar bile açılabilirler.

Kapıların açılıp kapanmasına bağlı 
olarak yan camların açılıp kapan-
ması

Kapıyı kapattığınızda yan camın üst 
kenarını tutmayın. Aksi takdirde par-
maklarınız veya eliniz cama sıkışabilir.

Uzaktan kumandayı kullanırken ve 
elektrikli camları çalıştırırken

Herhangi bir yolcunun bir yerini cama 
sıkıştırma olasılığı olup olmadığını kont-
rol ettikten sonra elektrikli camı çalıştı-
rın. Ayrıca çocukların uzaktan 
kumandayı kullanmasına izin verme-
yin. Çocuklar ve diğer yolcuların elekt-
rikli cama sıkışma olasılığı vardır.

Araca girerken/çıkarken
İsimli basamak üzerine basmayın. 
Yüzeyde kayma yaralanmaya neden 
olabilir.

Kapıların içeriden kilitlenmesi ve 
kapı kilitlerinin açılması

A

A
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Sürüşten önce

 İç kapı kolları

Kapı kilidini açmak için iç kapı kolunu 
çekin.

Kapı kilidi göstergesi  söner.

Kapı kilit göstergesi  yanıyor olsa bile 
kapılar iç kapı kolunu çekerek açılabilir.

Kapı kilitleme göstergesi
Kapı kilitlendiğinde kapı kilit göstergesi 
yanar. Motor <güç düğmesi> kapalıyken 
kapı kilidi göstergesi 30 saniyeden uzun 
süre yanarsa, kapı kilidi göstergesi otomatik 
olarak kapanır.

Araç bilgi ekranında kapıların birini 
veya her ikisinin açık olduğunu gösteren 
bir sembol gösterilirse

Kaput, kapılardan biri veya tümü veya bagaj 
tamamen kapalı değildir. Araç hızı 5 
km/saat olduğunda, kapıların tam kapalı 
olmadığını belirtmek için ana uyarı ışığı 
yanıp söner ve sesli uyarı verilir. Kaputu, tüm 
kapıları ve bagajı kapattığınızdan emin olun.

Kişiselleştirme
Kapı kilidi göstergesi kapanmadan önce 
geçen süre değiştirilebilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

Aşağıdaki fonksiyonlar ayarlanabilir 
veya iptal edilebilir:

Kişiselleştirme talimatları için bkz. S.483.

A

A
Otomatik kapı kilitleme ve açma 
sistemleri

Fonksiyon Çalışma

Hıza göre kapı 
kilitleme fonksi-
yonu

Araç hızı yaklaşık 20 
km/saat veya daha yük-
sek olduğunda her iki 
kapı da otomatik olarak 
kilitlenir.

Vites kolu konu-
muna göre kapı 
kilitleme fonksi-
yonu

Vites kolu P dışındaki 
bir konuma alındığında 
her iki yan kapı da oto-
matik olarak kilitlenir.

Vites kolu konu-
muna göre kapı 
kilidini açma 
fonksiyonu

Vites kolu P konumuna 
alındığında her iki yan 
kapının kilidi de otoma-
tik olarak açılır.

Sürücü kapısına 
bağlı olarak kapı 
kilitlerinin açıl-
ması

Kontak <güç düğmesi> 
kapalı konuma getiril-
dikten sonra yaklaşık 
45 saniye içinde sürücü 
kapısı açıldığında kapı 
kilitleri otomatik olarak 
açılır.
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Bagaj kapağı

Bagaj kapağının açılması için bagaj 
kapağı açma düğmesi, giriş fonksi-
yonu veya uzaktan kumanda kulla-
nılabilir.

DİKKAT

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

Sürüşten önce
Bagaj kapağının tam olarak kapandı-

ğından emin olun. Bagaj kapağı tam 
kapanmazsa, sürüş sırasında beklen-
medik şekilde açılarak bagaj bölmesin-
deki eşyalarınız ve diğer nesneler 
dışarı dökülerek kazaya neden olabilir-
ler.

Çocukların bagaj bölümünde oynama-
sına izin vermeyin.
Çocuklar yanlışlıkla bagajda kilitli 
kalırsa vücut sıcaklığında artış, 
boğulma veya başka yaralanmalar ola-
bilir.

Bagaj kapağını çocukların açmasına ve 
kapatmasına izin vermeyin.
Bagaj kapağının beklenmedik bir 
şekilde kapanması çocuğun boynu, 
başı veya ellerinin sıkışmasına neden 
olabilir.

Sürüş ile ilgili önemli noktalar
Bagajda kimsenin oturmasına izin ver-
meyin. Ani frenleme veya çarpışma duru-
munda ciddi şekilde yaralanabilirler veya 
ölebilirler.

Bagaj kapağının kullanımı

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Aksi takdirde vücudun bazı kısımlarının 
sıkışmasına ve çeşitli yaralanmalara 
neden olabilir.

Kar ve buz gibi ağır yükleri, bagaj 
kapağını açmadan önce üzerinden 
atın. Aksi takdirde bagaj kapağı açıl-
dıktan sonra aniden tekrar kapanabilir.

Bagaj kapağını açarken veya kapatır-
ken, çevrenin emniyette olduğunu 
iyice kontrol edin.

Yakında birileri varsa, emniyette olduk-
larından emin olun ve bagaj kapağının 
yaklaşık olarak açık veya kapalı oldu-
ğunu bilmelerini sağlayın.

Rüzgarlı havalarda bagaj kapağını 
açarken veya kapatırken aniden oluşan 
güçlü rüzgarın yaratacağı harekete 
karşı tedbirli olun.

Bagaj kapağını eğimli yüzeyde açmak 
veya kapamak düz yüzeye göre daha 
zordur. Bu nedenle bagaj kapağının 
beklenmedik bir şekilde kendi başına 
açılmasına veya kapanmasına karşı 
dikkatli olun. Bagaj bölmesini kullan-
madan önce bagaj kapağının tamamen 
açık veya emniyetli olduğundan emin 
olun.

Bagaj kapağını açarken, çevredeki 
insanların yüzüne veya başka bir yerine 
çarpmamasına dikkat edin.
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Sürüşten önce

 Bagaj kapağı açma düğmesi

Bagaj kapağı açma düğmesine basın.

 Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi

Elektronik anahtarı taşırken, düğmeye 
basın.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullana-
rak yan kapıların kilidi açıldığında, 
bagaj kapağı elektronik anahtarı kul-
lanmadan açılabilir:
• Giriş fonksiyonu
• Uzaktan kumanda
• Kapı kilitleme düğmeleri
• Otomatik kapı kilidi açma sistemi
• Mekanik anahtar

DİKKAT

Bagaj kapağını kapatırken, parmakları-
nızın vb. sıkışmaması için ekstra dikkat 
gösterin.

Bagaj kapağını kapatırken dış yüzey-
den hafifçe bastırın. Bagajı tamamen 
kapatmak için bagaj kolu kullanılırsa, 
eliniz veya kolunuz sıkışabilir.

Bagaj amortisörünü kapatmak için 
bagaj amortisörünü çekmeyin ve bagaj 
amortisör dayanağına asılmayın. 
Böyle bir durum, ellerin sıkışmasına 
veya bagaj kapağı amortisörünün 
bozulmasıyla kazaya neden olabilir.

Bagaj kapağına orijinal Lexus aksesu-
arları dışında başka parçalar takmayın. 
Örneğin bagaj kapağındaki ilave ağır-
lık, bagaj kapağının açıldıktan sonra 
aniden tekrar kapanmasına neden ola-
bilir.

UYARI

Bagaj kapağı amortisörleri
Bagaj kapağı, kapağı yerinde tutan amor-

tisör  ile donatılmıştır. Aşağıdaki uya-
rılara dikkat edin. Bunun yapılmaması 

bagaj amortisörünün  hasar görme-
sine ve arızaya neden olabilir.

Bagaj kapağı amortisör çubukları üze-
rine etiket, plastik bant veya yapıştırıcı 
koymayın.

Bagaj amortisör roduna eldiven veya 
diğer kumaş malzemeleriyle dokun-
mayın.

A

A

Bagaj kapağına orijinal Lexus aksesu-
arları dışında başka parçalar takmayın.

Bagaj amortisörü üzerine elinizi koy-
mayın veya yatay kuvvet uygulamayın.

Bagaj kapağının açılması
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 Uzaktan kumanda

Düğmeyi basılı tutun.

Bagaj lambası
Bagaj açıldığında bagaj lambası yanar.

Elektronik anahtar içerideyken bagaj 
kapağının kilitlenmesini engelleme 
fonksiyonu

Her iki yan kapı da kilitlendiğinde, elekt-
ronik anahtar bagajdayken bagaj kapağı 
kapatılırsa alarm verilir.
Bu durumda, bagaj kapağı üzerindeki 
bagaj açma düğmesine basarak açılabilir.

Her iki yan kapı kilitli haldeyken bagaja 
yedek elektronik anahtar konursa, bagaj 
kapağının açılabilmesi için anahtarın içe-
ride kalmasını önleme fonksiyonu dev-
reye alınır. Hırsızlığı engellemek için aracı 
terk ederken tüm elektronik anahtarları 
yanınıza alın.

Her iki yan kapı kilitliyken elektronik 
anahtar bagaja konursa, anahtarın 
konumu ve çevredeki radyo dalgası 
koşullarına bağlı olarak anahtar algılan-
mayabilir. Bu durumda, anahtarın araç 
içeride kalmasını önleme fonksiyonu dev-

reye giremez ve bagaj kapağı kapatıldı-
ğında bagajın kilitlenmesine neden olur. 
Bagajı kapatmadan önce anahtarın 
nerede olduğunu kontrol edin.

Kapılardan biri kilitli değilse, anahtarın 
araç içinde kilitli kalmasını önleme fonksi-
yonu devreye giremez. Bu durumda, 
bagaj açma düğmesini kullanarak bagajı 
açın.

Bagaj kapağı her iki yan kapı kilitlendi-
ğinde elektronik anahtara sahip biri tara-
fından kapatılırsa, bir uyarı sesi duyulabilir. 
Bu durumda, bagaj kilitlenmez. Bagaj 
kapağını elektronik anahtara sahip bir el 
ile kapatmayın.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi veya 
uzaktan kumanda fonksiyonu düzgün 
çalışmazsa

Bagajın kilidini açmak için bagaj açma düğ-
mesini kullanın. (S.449)
Pil bittiyse yenisiyle değiştirin. (S.409)

Araç bilgi ekranında bagajın açıldığını 
gösteren bir sembol belirirse

S.133

 12 volt akü boşaldığında
Bagaj, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi veya 
uzaktan kumanda, anahtar kullanılarak kilit-
lenebilir veya kilidi açılabilir. Mekanik anah-
tar ile bagajı kilitleme/kilit açma. (S.452)

Kişiselleştirme

Bagaj kapağı açma işlevi değiştirilebilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

Bagaj kapağındaki tutma kısmını kulla-
narak, yanlara kuvvet uygulamadan 
kapağı aşağıya çekiniz ve kapatın.

Bagaj kapağının kapatılması
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Sürüşten önce

Bagajdaki eşyaları hırsızlığa karşı koru-
mak için bagaj kapağı açma düğmesi 
geçici olarak devre dışı bırakılabilir.

Bagaj kapağı açma işlevini devre dışı 
bırakmak için, ana düğmeyi kapalı 
konuma getirin.

Açık

Kapalı

Bagaj açma ana düğmesi kapatıldığında, 
bagaj kapağı uzaktan kumanda veya giriş 
fonksiyonu ile açılamaz.

Park görevlisine anahtar bırakmanız 
gerekiyorsa

S.129

Anten konumu

Kabin dışı antenler

Kabin içi antenler

Bagaj içi anten

Bagaj dışı anten

Bagajı hırsızlığa karşı koruma

A

B

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi

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

 Kapıları kilitler ve kapı kilitlerini 
açar (S.130)

 Bagaj kapağını açar (S.135)

 Motoru <hybrid sistem> başlatır 
(S.201, 205)

A

B

C

D
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Kapsama alanı (elektronik anahtarın 
algılandığı bölgeler)

Kapıları kilitlerken veya kapı kilitlerini 

açarken 

Sistem, elektronik anahtarın kapı kolun-

dan yaklaşık 0,7 m mesafede bulunması 

durumunda etkinleşecektir. (Yalnızca 

anahtarı algılayan kapılar açılabilir.)

Bagaj kapağını açarken 

Sistem, elektronik anahtar bagaj kapağı 

açma düğmesine yaklaşık 0,7 m uzak-

tayken etkinleşecektir.

Motoru <hybrid sistem> çalıştırırken 

veya kontak <güç düğmesi> modlarını 

değiştirirken 

Sistem, elektronik anahtar aracın içeri-

sindeyken çalıştırılabilir.

Alarm çalarsa veya bir uyarı mesajı 
görüntülenirse

Hatalı kullanım nedeniyle beklenmedik 
kazalara veya aracın çalınmasına karşı 
korumak için alarm çalar ve araç bilgi ekra-
nında uyarı mesajları görüntülenir. Bir uyarı 
mesajı görüntülendiğinde, görüntülenen 
mesaja göre uygun önlemleri alın.

Yalnızca alarm sesi verildiğinde, aşağıdaki 
durumlar görülür. Aşağıdaki düzeltme 
işlemlerini gerçekleştirin.

Bir dış alarm 5 saniye boyunca bir kez 
çalarsa

Bir iç alarm sürekli çalarsa*

Araç bilgi ekranında “Key Detected in 
Vehicle” (Anahtar Araç İçerisinde Algı-
landı) mesajı gösterilirse

Elektronik anahtar araç içindeyken akıllı 
giriş ve çalıştırma sistemini kullanarak kapı-
lar kilitlenmek istendiğinde. Araçtan elekt-
ronik anahtarı alın ve kapıları tekrar 
kilitleyin.

A

B

C

Durum
Düzeltme prose-

dürü

Elektronik anahtar 
içerideyken ve her 
iki yan kapı kilitlen-
miş haldeyken bagaj 
kapağı kapatılmıştır.

Bagajdan elektronik 
anahtarı alınız ve 
bagaj kapağını 
kapatın.

Kapı açıkken, araç 
kilitlenmek istendi-
ğinde.

Her iki yan kapıyı 
kapatın ve tekrar 
kilitleyin.

Durum
Düzeltme prose-

dürü

Sürücü kapısı açık-
ken kontak <güç 
düğmesi> ACCES-
SORY konumuna 
getirildiğinde (veya 
kontak <güç düğ-
mesi> ACCES-
SORY 
konumundayken 
sürücü kapısı açıldı-
ğında).

Kontağı <güç düğ-
mesi> kapalı konuma 
getirin ve sürücü 
kapısını kapatın.

Sürücü kapısı açık-
ken kontak <güç 
düğmesi> kapalı 
konum alınmıştır.

Sürücü kapısını 
kapatın.
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Sürüşten önce

Pil gücünü koruma fonksiyonu
Pil gücünü koruma fonksiyonu, araç uzun 
süre kullanılmadığında akıllı giriş ve çalış-
tırma sistemini devre dışı bırakarak 12-volt 
akünün ve elektronik anahtar pilinin deşarj 
olmasını önlemektedir.

Aşağıda belirtilen durumlarda, akıllı giriş 
ve çalıştırma sisteminin kapı kilitlerini 
açması zaman alabilir.

• Elektronik anahtar, aracın dışında yaklaşık 
2 m yakınında 10 dakikadan uzun süreyle 
bırakılmışsa.

• Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi 5 günden 
uzun süredir kullanılmamışsa.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi 14 günden 
uzun süredir kullanılmamışsa, yolcu kapı-
sından kapıların kilidi açılamaz. Bu 
durumda, kapı kilidini açmak için sürücü-
nün kapı kolunun ön kenarındaki girintiye 
basın ya da uzaktan kumandayı veya 
mekanik anahtarı kullanın.

Elektronik bir anahtarı pil gücü koruma 
moduna almak

Pil gücünü koruma fonksiyonu devreye gir-
diğinde, elektronik anahtarın radyo dalgala-
rını almasını durdurarak pilin minimum 
seviyede deşarj olmasını sağlar.

 düğmesine basılıyken  düğ-
mesine iki kez basın. Elektronik anahtar 
lambasının 4 kez yanıp söndüğünü doğrula-
yın. 
Pil gücünü koruma fonksiyonu devredey-
ken, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi kullanıla-
maz. Fonksiyonu iptal etmek için, elektronik 
anahtarın düğmelerinden birine basın.

Sistemin çalışmasını etkileyebilecek 
durumlar

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi zayıf radyo 
dalgaları kullanır. Aşağıdaki durumlarda, 

elektronik anahtar ile araç arasındaki ileti-
şim etkilenebilir ve akıllı giriş ve çalıştırma 
sisteminin, uzaktan kumandanın ve motor 
immobilizer sisteminin <immobilizer sis-
temi> düzgün çalışmamasına sebep olabilir. 
(Çözüm yöntemleri: S.449)

Elektronik anahtarın pili bitiğinde

Güçlü radyo dalgaları ya da elektriksel 
parazite neden olan, TV vericileri, elekt-
rik trafoları, gaz istasyonları, havalimanı 
ya da benzer yerlerin yakınında

Üzerinizde portatif radyo, cep telefonu 
ve benzeri kablosuz iletişim cihazları taşı-
yorsanız

Elektronik anahtar herhangi bir metal 
cisimle kaplanmışsa veya temas ediyorsa

• Alüminyum folyo bağlanmış kartlar
• İçerisinde alüminyum folyo bulunan 

sigara kutuları
• Metal cüzdanlar veya çantalar
• Bozuk paralar
• Metal el ısıtıcıları
• CD ve DVD’ler

Araç civarında radyo dalgaları yayan 
başka bir uzaktan kumanda anahtarı kul-
lanılıyorsa

Elektronik anahtarı radyo dalgaları yayan 
aşağıdaki cihazlarla birlikte taşırken

• Başka aracın elektronik anahtarı veya 
radyo dalgaları yayan uzaktan kumanda 
anahtarı

• Kişisel bilgisayar veya kişisel dijital yar-
dımcılar (PDA)

• Dijital müzik çalarlar
• Portatif oyun sistemleri

Cam üzerine metal içerikli bir kaplama 
yapıldığında veya arka cama metal cisim-
ler takıldığında

Elektronik anahtar, şarj cihazı ya da elekt-
ronik cihazların yakınına konduğunda

Giriş fonksiyonuyla ilgili not
Elektronik anahtar kapsama alanı içeri-

sinde bulunmasına rağmen, aşağıdaki 
durumlarda sistem düzgün çalışmayabilir:

• Kapılar kilitlenirken veya açılırken elekt-
ronik anahtar cama veya kapı dış koluna 
çok yakınsa, yere yakınsa veya yüksek bir 
yerdeyse.
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• Bagaj kilidi açılırken elektronik anahtar 
yere yakınsa veya yüksek bir yerdeyse ya 
da arka tamponun merkezine çok 
yakınsa.

• Motoru <hybrid sistem> çalıştırırken veya 
kontak <güç düğmesi> konumlarını değiş-
tirirken, elektronik anahtar gösterge 
panelinin, arka paket bölmesinin veya 
zeminin üzerindeyse veya kapı ceple-
rinde veya torpido bölmesinin içindeyse.

Aracı terk ederken elektronik anahtarı 
gösterge paneli üzerine veya kapı ceple-
rine yakın bırakmayın. Radyo sinyalinin 
alınma durumuna bağlı olarak, araç dışın-
daki anten tarafından algılanabilir ve kapı-
ların dışarıdan kilitlenmesi ve dolayısıyla 
elektronik anahtarın araç içinde kalması 
mümkün olabilir.

Elektronik anahtar kapsama alanı içeri-
sinde bulunduğu sürece kapılar herhangi 
bir kişi tarafından kilitlenebilir veya açıla-
bilir. Ancak, kapı kilidi açma işlemi elekt-
ronik anahtarın algılandığı bir kapıda 
gerçekleşebilir.

Elektronik anahtar araç içerisinde bulun-
mamasına rağmen, camın yanında duru-
yorsa motor <hybrid sistem> çalışabilir.

Elektronik anahtar kapsama alanınday-
ken, yağmurda veya araç yıkanırken, kapı 
kollarına büyük miktarda su gelirse, kapı-
ların kilitleri açılabilir veya kapılar kilitle-
nebilir. (Açılıp kapanmadığı takdirde 
kapılar yaklaşık 30 saniye sonra otomatik 
olarak kilitlenecektir.)

Elektronik anahtar aracın yanındayken 
uzaktan kumanda kullanılarak kapılar 
kilitleniyorsa, giriş fonksiyonuyla kapı 
kilidi açılmayabilir. (Kapı kilitlerini açmak 
için uzaktan kumandayı kullanın.)

Elektronik anahtar kapsama alanınday-
ken kapı kolu ıslanırsa, kapı arka arkaya 
kilitlenip açılabilir. Bu durumda, araç 
yıkama için düzeltme prosedürlerini 
uygulayın:

• Elektronik anahtarı aracınızdan en az 2 m 
uzakta tutun. (Anahtarın çalınmaması için 
dikkatli olun.)

• Akıllı giriş ve çalıştırma sistemini iptal 
etmek için elektronik anahtarı pil gücü 
koruma fonksiyonuna ayarlayın. 
(S.139)

Elektronik anahtar araç içindeyken ve 
araç yıkanırken kapı kolu ıslanırsa, araç 
bilgi ekranında bir mesaj görünebilir ve 
aracın dışında bir sesli uyarı duyulur. 
Alarmı durdurmak için yan kapıları kilitle-
yin.

Bir araba yıkama sırasında dış kapı kolu 
geri çekilmezse, bir kapı açılabilir veya bir 
dış kapı kolu hasar görebilir. Araba yıka-
mayı kullanmadan önce dış kapı kollarının 
geri çekildiğinden emin olun.

Kolun ani bir şekilde kullanılması veya 
etkin menzile girdikten hemen sonra kul-
lanılması, kapıların kilidinin açılmasını 
önleyebilir. Kapı kilidi açma sensörüne 
dokunun ve kapı kolunu tekrar çekmeden 
önce kapıların kilidinin açılıp açılmadığını 
kontrol edin.

Kapsama alanında başka bir elektronik 
anahtar varsa aracın kilitlerinin açılması 
daha uzun sürebilir.

Araç uzun süre kullanılmayacaksa
Aracın çalınmasını engellemek için elekt-

ronik anahtarı araçtan 2 m veya daha 
uzakta tutun.

Akıllı giriş ve çalıştırma anahtar sistemi 
devre dışı bırakılabilir.

Sistemin düzgün çalışması için
Sistemi çalıştırırken elektronik anahtarı 

üzerinizde bulundurmanız gerekmekte-
dir. Sistemi dışarıdan çalıştırırken elektro-
nik anahtarı aracın çok yakınına 
yaklaştırmayın.
Elektronik anahtarın konumuna ve tutma 
durumuna bağlı olarak anahtar algılana-
mayabilir ve sistem düzgün çalışmayabilir. 
(Alarm kazara devreden çıkabilir veya 
kapı kilit koruması çalışmayabilir.)
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Sürüşten önce

Elektronik anahtarı bagaj içinde bırakma-
yın. 
Anahtarın içeride kalmasını önleme fonk-
siyonu anahtarın konumuna (bagajın iç 
kenarında olması), koşullara (metal çanta 
içinde olması, metal cisimlere yakın 
olması) ve çevredeki radyo dalgalarına 
bağlı olarak çalışmayabilir. (S.138)

Bir elektronik anahtar düzgün çalışmı-
yorsa

Kapıların kilitlenmesi, kapı kilitlerinin açıl-
ması ve bagaj kapağının açılması: 
S.449

Motorun <hybrid sistem> çalıştırılması: 
S.450

Kişiselleştirme
Ayarlar (örneğin akıllı giriş ve çalıştırma sis-
temi) değiştirilebilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi özelleştiril-
miş bir ayar ile devre dışı bırakılmışsa, aşağı-
daki işlemlerin açıklamalarına bakın.

Kapıların kilitlenmesi, kapı kilitlerinin açıl-
ması ve bagaj kapağının açılması: 
Uzaktan kumanda veya mekanik anahtarı 
kullanın. (S.130, 136, 449)

Motorun <hybrid sistem> çalıştırılması ve 
kontak <güç düğmesi> modlarının değişti-
rilmesi: S.450

Motorun <hybrid sistem> durdurulması: 
S.203, 207
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Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi uygunluk beyanı
 İsrail’de satılan araçlar için
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Sürüşten önce

 İsrail’de satılan araçlar hariç
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Ukrayna’da satılan araçlar için
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Sürüşten önce

Ukrayna’da satılan araçlar hariç
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Sürüşten önce

DİKKAT

Elektronik cihazların neden olduğu 
parazitler ile ilgili uyarı

Kalp pilleri veya kardiyak senkronizas-
yon tedavisi kalp pilleri veya kalbe takılı 
defibrilatör kullanan kişiler, akıllı giriş 
ve çalıştırma sistemi antenlerinden 
uzak durmalıdır. (S.137)
Radyo dalgaları bu cihazların çalışma-
sını etkileyebilir. Gerekirse giriş fonksi-
yonu devre dışı bırakılabilir. Radyo 
dalgalarının frekansları ve radyo dalga-
ları yayma zamanı için yetkili Lexus 
bayisine veya Lexus yetkili servisine ya 
da yetkin ve donanımlı bir profesyo-
nele danışın. Daha sonra doktorunuza 
giriş fonksiyonunu iptal ettirmeniz 
gerekip gerekmediğini sorun.

Kalp pili, kardiyak senkronizasyon 
tedavisi kalp pilleri veya kalbe takılı 
defibrilatör dışında elektrikli tıbbi cihaz 
kullanan kişiler, tıbbi cihaz üreticisine 
danışarak radyo dalgalarının cihazın 
çalışmasına etkisi hakkında bilgi almalı-
dır.
Radyo dalgaları, bu gibi tıbbi cihazların 
çalışması üzerinde beklenmedik etki-
ler yaratabilir.

Giriş fonksiyonunu devre dışı bırakma ile 
ilgili ayrıntılı bilgi için yetkili bir Lexus 
bayisine veya Lexus yetkili servisine ya da 
yetkin ve donanımlı bir profesyonele 
danışın.
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3-3.Koltukların ayarlanması

Koltuk konumu ayarı

Koltuk sırtlığı açı ayarı

Baş dayaması yükseklik ayarı (bazı 
modellerde) (S.181)

Koltuk minderi (ön) açı ayarı

Dikey yükseklik ayarı

Bel desteği ayarı

Koltuğu ayarlarken
Çevredeki hiçbir yolcu veya nesnenin 

koltukla temas etmediğinden emin olun.

Koltuğu ayarlarken baş dayamasının 
tavana değmemesine dikkat edin.

Koltuk ile bağlantılı fonksiyon
Bu fonksiyon koltuk öne, arkaya veya 

yatma yönünde belli bir mesafeye getiril-
diğinde çalışır.

Elektrikli baş dayaması olan araçlar: Kol-
tuk belli bir miktar öne ayarlandığında, 
koltuk dayaması aşağı hareket eder.

Elektrikli baş dayaması olan araçlar: Kol-
tuk belli bir miktar kaldırıldığında, koltuk 
durur ve koltuk dayaması aşağı doğru 
hareket eder.

Ön koltuklar

Koltuklar ayarlanabilir (uzunlama-
sına, dikey olarak, vb.). Doğru sürüş 
pozisyonunu sağlamak için koltuğu 
ayarlayın.

Ayarlama işlemi

A

B

C

D

E

F

DİKKAT

Koltuk konumunu ayarlarken
Koltuğu hareket ettirirken diğer yolcu-

lara zarar vermemeye dikkat edin.

Ellerinizi koltuğun altına veya hareketli 
parçaların yakınına koymayın, aksi tak-
dirde yaralanabilirsiniz.
Parmaklar veya eller koltuk mekaniz-
masının arasına sıkışabilir.

Ayaklarınızın sıkışmaması için, ayakla-
rınızın etrafında yeterli miktarda boşluk 
bıraktığınızdan emin olun.

Koltuk ayarı
Çarpışma sırasında emniyet kemerinin 
altından kayarak geçme riskini azaltmak 
için koltuk arkalığını gereğinden fazla 
arkaya yatırmayın.
Koltuğunuz gereğinden fazla yatıksa, 
emniyet kemeri basenlerinizden yukarı 
doğru kayarak tutma kuvvetinin kaza 
anında yaralanmalarla veya ölümle 
sonuçlanabilecek şekilde doğrudan kar-
nınıza uygulanmasına veya omuz kemeri-
nin boynunuza temas etmesine neden 
olabilir.
Koltuk ayarı araç hareket halindeyken 
yapılmamalıdır, koltuk aniden hareket 
ederek sürücünün araç kontrolünü kay-
betmesine neden olabilir.
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Sürüşten önce

 Arka koltuklara oturmadan/kalk-
madan önce

 Emniyet kemerini kılavuzundan 
çıkarın. (S.34)

 Güneşliği yerleştirin.

 Arka koltuğa oturmadan/kalkma-
dan önce

1 Kolu çekin.

Ön koltuk otomatik olarak alçalacaktır.

2 Koltuk sırtlığını tamamen öne 
doğru katlayın.

Ön koltuk öne doğru hareket eder ve baş 

dayaması otomatik olarak aşağı doğru* 
hareket eder.

*: Sadece elektrikli katlanabilir tip

 Ön koltuğun orijinal konumuna 
geri getirilmesi

Koltuk sırtlığını kilitlenene kadar geriye 
hareket ettirin. Ön koltuk otomatik ola-
rak orijinal konumuna dönecektir.

Kolla çalıştırılan "Ön, Katlanan ve Geri 
Dönen" tip koltuk

Kolla çalıştırılan "Ön, Katlanan ve Geri 
Dönen" tip koltuğu kullanarak ön koltuğu 
öne aldıktan sonra elektrikli koltuk ayar-
lama düğmesi veya sürüş konumu hafı-
zası düğmelerinden birine basılırsa, ön 
koltuk sırtlığını kilitlenene kadar geriye 
alınmamış olsa bile ön koltuk orijinal 
konumuna dönmeyecektir.

Kolla çalıştırılan "Ön, Katlanan ve Geri 
Dönen" tip koltuk aşağıdaki durumlarda 
çalışmayacaktır:

• Çalıştırılacak koltuğun emniyet kemeri 
takılıdır.

• Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda ve vites ise P dışında bir 
konumda.

Kolla çalıştırılan "Ön, Katlanan ve Geri 
Dönen" tip koltuğun çalışması aşağıdaki 
durumlarda duracaktır:

• Elektrikli koltuk ayarlama düğmesi veya 
sürüş konumu hafızası düğmelerinden 
birine basıldığında.

• Çalıştırılan koltuğun emniyet kemeri takı-
lıyken.

• Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda ve vites ise P dışında bir 
konuma alınmış.

Sıkışma önleyici fonksiyon
Sürüş konumu geri çağrılırken, ön koltuk 
arkasına bir nesne sıkışırsa, ön koltuk durur 
ve sonra hafifçe ileri doğru hareket eder.

Kolla çalıştırılan "Ön, Katlanan ve Geri 
Dönen" tip koltuk çalışırken ön koltuğun 
önüne veya arkasına bir cisim sıkışırsa, ön 
koltuk duracak ve hafifçe ters yönde hare-
ket edecektir.

Arka koltuklara oturma/kalkma 
(kolla çalıştırılan "Ön, Katlanan 
ve Geri Dönen" tip koltuk)
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Sıkışma önleyici fonksiyon çalıştığında, kol-
tuk ayarlanan koltuk konumundan başka bir 
konumda durur. Koltuk konumunu kontrol 
edin.

1 Kontağı <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK konumuna <AÇIK mod> 
çevirin.

2 Vitesin P konumunda olduğunu 
kontrol edin.

3 Sürücü koltuğu, direksiyon simidi, 
dış dikiz aynaları ve yansıtmalı gös-
terge ekranını istediğiniz konum-
lara ayarlayın.

4 “SET” (Ayar) düğmesini basılı tutar-
ken, veya “SET” düğmesine bastık-
tan sonra 3 saniye içinde sesli uyarı 
duyuluncaya kadar "1", "2" veya "3" 
düğmelerinden birine basın.

Seçilen düğmede daha önceden kayıtlı bir 
konum varsa, yeni hafıza bunun üzerine 

DİKKAT

Kolla çalıştırılan "Ön, Katlanan ve 
Geri Dönen" tip koltuk

Kolla çalıştırılan "Ön, Katlanan ve Geri 
Dönen" tip koltuğu çalıştırmadan önce 
çevrede kimsenin veya herhangi bir 
nesnenin koltuğa temas etmediğinden 
emin olun.

Sürüşe başlamadan önce koltuk sırtlı-
ğının sağlam bir şekilde kilitlendiğin-
den emin olun.

Hiçbir zaman araç çalışırken kolla 
çalıştırılan "Ön, Katlanan ve Geri 
Dönen" tip koltuğu çalıştırmayın.

Sıkışma önleyici fonksiyon

Sıkışma önleyici fonksiyonu kasıtlı olarak 
çalıştırmak için elinizi, ayağınızı veya 
vücudunuzun herhangi bir uzvunu kul-
lanmayın.

Sürüş konumu hafızası

Bu özellik, sürücü koltuğunun, 
direksiyon simidinin, dış dikiz ayna-
larının ve yansıtmalı gösterge ekra-
nının (bazı modellerde) konumlarını 
tercihlerinize göre otomatik olarak 
ayarlar.

En fazla 3 farklı sürüş konumu kay-
dedilebilir.

İstediğiniz sürüş konumunu geri 
yüklemek için elektronik anahtar-
lardan (kartlı anahtar dahil) her-
hangi biri kaydedilebilir.

Sürüş konumunu hafızaya kay-
detme



179

3

3-3. Koltukların ayarlanması
Sürüşten önce

yazılır.

Hafızaya alınabilen koltuk konumları 
(S.176)

Bel desteği ayar düğmesi ile ayarlanan 
konum hariç diğer ayarlanan konumlar hafı-
zaya alınabilir.

Sürüş konumu hafıza fonksiyonunun 
doğru kullanılması için

Koltuk konumu en gerideyken koltuk geriye 
kaydırılmaya çalışılırsa, kayıtlı konum geri 
getirildiğinde biraz farklı olabilir.

1 Kontağı <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK konumuna <AÇIK mod> 
çevirin.

2 Vitesin P konumunda olduğunu 
kontrol edin.

3 Sesli uyarı gelinceye kadar istediği-
niz sürüş konumu düğmelerinden 
birine basın.

Konum geri getirme işlemini çalışma 
sırasında durdurmak için

Aşağıdaki işlemlerden birini uygulayın:

 “SET” düğmesine basın.

 “1”, “2” ya da “3” düğmesine basın.

Koltuk ayar düğmelerinden birine basın 
(yalnızca koltuk konumu geri getirme işle-
mini iptal eder).

Yükseklik ve teleskopik direksiyon kontrol 
düğmelerine basın (yalnızca direksiyon 
simidi konumu geri getirme işlemini iptal 
eder).

Kontak <güç düğmesi> kapalı konuma 
alındıktan sonra sürüş konumu hafızası-
nın çalışması

Kayıtlı koltuk konumları, sürücü kapısı açıl-
dıktan sonra 180 saniye ve kapandıktan 
sonra tekrar 60 saniye içerisinde devreye 
alınabilir.

 Kaydetme prosedürü

Aşağıdakileri uygulamadan önce sürüş 
konumunuzu “1”, “2” veya “3” düğme-
sine kaydedin:

DİKKAT

Koltuk ayarı uyarıları
Koltuk ayarı yaparken, arkadaki yolcuya 
çarpmamaya veya koltuk ile direksiyon 
arasında sıkışmamaya dikkat edin.

Sürüş konumunu geri çağırma

Sürüş konumunu elektronik anah-
tar üzerinden kaydetme/kal-
dırma/geri çağırma (kartlı anahtar 
dahil) (hafıza geri çağırma fonksi-
yonu)
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Sadece kaydetmek istediğiniz anahtarı 
üzerinizde taşıyın ve sürücü kapısını 
kapatın.

Araç içinde 2 veya daha fazla anahtar 
varsa, sürüş konumu doğru şekilde 
kaydedilemez.

1 Kontağı <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK konumuna <AÇIK mod> 
çevirin.

2 Vitesin P konumunda olduğunu 
kontrol edin.

3 Kaydetmek istediğiniz sürüş pozis-
yonunu geri çağırın.

4 Geri getirme düğmesine basarak, 
sinyal sesini duyana kadar kapı kilit-
leme (kilitleme veya kilit açma) 
düğmesini basılı tutun.

Düğme kaydedilemezse, yaklaşık 3 saniye 
boyunca sesli uyarı duyulur.

 İptal işlemi

1 Sadece iptal etmek istediğiniz 
anahtarı üzerinizde taşıyın ve 
sürücü kapısını kapatın.

Araç içinde 2 veya daha fazla anahtar 
varsa, sürüş konumu doğru şekilde geri 
getirilemez.

2 Kontağı <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK konumuna <AÇIK mod> 
çevirin.

3 "SET" (Ayar) düğmesine basarken, 
sesli uyarı iki defa çalıncaya kadar 
kapı kilitleme (kilitleme veya kilit 
açma) düğmesine basılı tutun.

Düğme iptal edilemezse, yaklaşık 3 saniye 
boyunca sesli uyarı duyulur.

 Geri çağırma işlemi

1 Sürüş pozisyonunu yüklemeden 
önce kapıların kilitli olduğundan 
emin olun. Kayıtlı anahtarı sürüş 
konumuna getirin ve akıllı giriş sis-
temini veya uzaktan kumandayı kul-
lanarak sürücü kapısının kilidini ve 
kapıyı açın.

Sürüş konumu kayıtlı konuma gelecektir 
(direksiyon simidi ve yansıtmalı gösterge 
ekranı hariç).

Sürüş konumu önceden kaydedilen bir 
konumdaysa, koltuk ve dış dikiz aynaları 
hareket etmeyecektir.

2 Kontağı <güç düğmesi> ACCES-
SORY moduna veya KONTAK 
AÇIK moduna çevirin.

Direksiyon simidi ve yansıtmalı gösterge 
ekranı kayıtlı konuma geçecektir.

Hafıza geri çağırma fonksiyonunu kulla-
narak sürüş konumunun geri getirilmesi

Her elektronik anahtar için farklı sürüş 
konumları kaydedilebilir. Bu nedenle, taşı-
nan anahtara bağlı olarak geri getirilen 
sürüş konumu farklı olabilir.

Yolcu kapısı dışında bir kapının kilidi akıllı 
giriş ve çalıştırma sistemi ile açılırsa, sürüş 
konumu geri getirilemez. Bu durumda, 
ayarlanmış olan sürüş konumu düğmesini 
kullanın.

Kişiselleştirme

Geri yükleme fonksiyonunun kapı kilidi 
açma ayarları değiştirilebilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)
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Sürüşten önce

 Manuel tip

1 Yukarı

Baş dayamasını yukarı çekin.

2 Aşağı

Kilit açma düğmesine  basarak, baş 
dayamasını aşağı doğru itin.

 Elektrikli tip

1 Yukarı

2 Aşağı

Baş dayamalarının yüksekliğinin belir-
lenmesi

Baş dayamasını, dayamanın merkezi kulağı-
nızın üst hizasına denk gelecek şekilde 
ayarlayın.

Kilit açma  düğmesine basarak baş 
dayamasını çekip çıkarın.

Baş dayamasının tavana temas etmesi 
ve sökülmesinin zorlaşması duru-
munda koltuğun yüksekliğini veya açı-
sını değiştirin. (S.176)

Baş dayamaları

Ön koltuklar için baş dayamaları 
bulunmaktadır.

DİKKAT

Baş dayaması uyarıları
Baş dayamalarıyla ilgili aşağıdaki uyarı-
lara dikkat edin. Bunlara uyulmaması, 
ciddi şekilde yaralanmalara veya ölüme 
neden olabilir.

Baş dayamalarını her zaman düzgün 
konumda ayarlayın.

Manuel tip: Baş dayamalarını ayarla-
dıktan sonra, aşağı doğru bastırarak 
kilitlenmiş olduklarından emin olun.

Manuel tip: Baş dayaması çıkartılmış 
durumda aracı kullanmayın.

Yükseklik ayarı

A

Baş dayamalarının çıkarılması 
(sadece manuel tip)

A
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Baş dayamalarının çıkarılması (sadece 
otomatik tip)

Baş dayamasını çıkarma ve takma hakkında 
bilgi için herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya 
da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele başvurun.

Baş dayamalarını montaj delikleri ile 
aynı hizaya getirin ve kilitlemek için 
aşağı doğru bastırın.
Baş dayamasını alçaltırken kilit açma 

 düğmesini basılı tutun.

Baş dayamalarının takılması 
(sadece manuel tip)

A



183

3

3-4. Direksiyon simidi ve aynaların ayarlanması
Sürüşten önce

3-4.Direksiyon simidi ve aynaların ayarlanması

Düğme ile direksiyon simidi aşağıdaki 
yönlere hareket ettirilebilir:

1 Yukarı

2 Aşağı

3 Sürücüye doğru

4 Sürücüden uzağa

Direksiyon simidi aşağıdaki durumda 
ayarlanabilir

Kontak <güç düğmesi> ACCESSORY ya 
da IGNITION ON (Kontak açık) modunda.

Direksiyon simidinin otomatik ayarı
İstenilen direksiyon konumu hafızaya alına-
bilir ve sürüş konumu hafıza sistemi ile oto-
matik olarak geri getirilebilir. (S.178)

Sürücü giriş ve çıkışını kolay hale 
getirme (otomatik yatırma)

Kontak <güç düğmesi> kapatıldığında, 
direksiyon simidi yukarı ve aşağı hareket 
ederek toplanmış konumuna döner.

Kontak anahtarı ACCESSORY veya KON-
TAK AÇIK konumuna alındığında direksi-
yon orijinal konumuna geri döner.

Kişiselleştirme
Otomatik yükseklik ayarı fonksiyonu değiş-
tirilebilir. (Kişiselleştirilebilir özellikler: 
S.483)

Kornayı çalmak için,  işaretine 
ya da yakınına basın.

Direksiyon simidi

Ayarlama işlemi

DİKKAT

Sürüş sırasında dikkatli olun
Sürüş sırasında direksiyon simidini ayar-
lamayın.
Bu durum, aracın sürücü hakimiyetinden 
çıkmasına ve yaralanmalı veya ölümlü bir 
kazaya neden olmanıza yol açabilir.

Kornanın kullanımı
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Dikiz aynasının yüksekliği sürüşe en 
uygun şekilde ayarlanabilir.

Aynayı yukarı ve aşağı hareket ettire-
rek dikiz aynası yüksekliğini ayarlayın.

Arkadaki araçların farlarının parlaklık 
seviyesine bağlı olarak, yansıtılan ışığın 
şiddeti otomatik olarak azaltılır.

Otomatik ayna karartma fonksiyonu 
modunu açın/kapatın

Otomatik kendiliğinden kararma fonksi-

yonu çalıştırıldığında ışık  yanar.
Kontak anahtarı KONTAK AÇIK konu-
muna her getirildiğinde bu işlev devreye 
girecektir.
Düğmeye basıldığında işlev devre dışı kalır. 

(Ayrıca ışık  da sönecektir.)

Sensör hatasını önlemek için
Düzgün çalışması için sensörlere dokunma-
yın ve üzerlerini kapamayın.

İç dikiz aynası

Aracın arkasının daha iyi görülebil-
mesi için, dikiz aynasının konumu 
ayarlanabilir.

Dikiz aynası yüksekliğinin ayar-
lanması

DİKKAT

Sürüş sırasında dikkatli olun
Sürüş sırasında aynanın konumunu ayar-
lamayın.
Bu durum, aracın sürücü hakimiyetinden 
çıkmasına ve yaralanmalı veya ölümlü bir 
kazaya neden olmanıza yol açabilir.

Ayna karartma fonksiyonu

A

A
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Sürüşten önce

1 Ayarlanacak aynayı seçmek için 
düğmeye basın.

Gösterge yanar.

Sol

Sağ

Aynı düğmeye tekrar basıldığında düğme 

nötr konumuna gelir.

2 Aynayı ayarlamak için düğmeye 
basın.

Yukarı

Sağ

Aşağı

Sol

Ayna açısının ayarlanabilmesi için
Kontak <güç düğmesi> ACCESSORY ya 
da IGNITION ON (Kontak açık) modunda.

Ayna buğu çözücüsü

Ayna buğu çözücülerini kullanarak dış dikiz 
aynaları temizlenebilir. Dış dikiz aynası buğu 
çözücülerini devreye almak için, arka cam 
buğu çözücüsünü çalıştırın. (S.335)

Otomatik kendiliğinden kararma fonk-
siyonu

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası oto-
matik moda alındığında, dış dikiz aynaları da 
ışığın yansımasını azaltmak için iç dikiz 
aynaları ile birlikte devreye girecektir. 
(S.184)

Ayna açısının otomatik ayarı

İstenilen ayna açısı hafızaya alınabilir ve 
sürüş konumu hafızası ile kullanılabilir. 
(S.178)

Dış dikiz aynaları

Aracın arkasının daha iyi görülebil-
mesi için, dikiz aynasının konumu 
ayarlanabilir.

DİKKAT

Sürüş ile ilgili önemli noktalar
Sürüş sırasında aşağıdaki uyarılara dikkat 
edin.
Bunlara uyulmaması, aracın sürücü haki-
miyetinden çıkmasına ve yaralanmalı 
veya ölümlü bir kazaya neden olmanıza 
yol açabilir.

Sürüş sırasında aynaları ayarlamayın.

Aynaları katlanmış halde aracınızı kul-
lanmayın.

Ön yolcu tarafı ve sürücü tarafı dış 
dikiz aynaları aracınızı sürmeye başla-
madan önce açılıp ayarlanmış olmalı-
dır.

Ayarlama işlemi

A

B

A

B

C

D
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 Düğmenin kullanımı

Aynaları katlamak için düğmeye basın.

Aynaları açık konumuna getirmek için düğ-
meye tekrar basın.

 Otomatik modun ayarlanması

Otomatik mod, aynaların otomatik kat-
lanması ve açılmasını, bütün kapıların 
kapanması/açılmasıyla bağlantılı hale 
getirir.

Otomatik moda geçmek için "AUTO" 
düğmesine basın.

Gösterge lambası  yanacaktır.

Düğmeye bir daha basıldığında manuel 
moda dönülür.

 12 volt akü terminallerinin bağlantısı 
kesildiğinde ve bağlandığında

Otomatik ayna katlama/açma fonksiyonu 
varsayılan işlem olarak kapalı konuma 
döner. Fonksiyonu çalıştırmak için düğmeye 
tekrar basabilirsiniz.

Soğuk havalarda otomatik modda kul-
lanma

Soğuk havalarda otomatik mod kullanıldı-
ğında, kapı aynalarının donmasından dolayı 
otomatik olarak katlanıp açılması mümkün 
olamayabilir. Bu durumda dış dikiz aynasın-
daki buzu ve karı temizleyip aynayı manuel 
modda veya elinizle hareket ettirin.

Kişiselleştirme

Otomatik ayna katlama ve açma işleminde 
değişiklik yapılabilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

Ayna seçim düğmesinde “L” veya “R” 
seçildiğinde, araç geri viteste giderken 
zemini daha iyi görüntüleyebilmek için 
dış dikiz aynalarının açısı otomatik ola-
rak aşağıya hareket eder.

DİKKAT

Dış dikiz aynası buğu çözücüleri çalı-
şırken

Dış dikiz ayna yüzeylerine dokunmayın, 
yüzey sıcak olabilir ve yanıklara neden 
olabilir.

Aynaların katlanması ve açılması

A

DİKKAT

Ayna hareket ederken
Yaralanmayı ve aynanın arızalanmasını 
önlemek için, elinizin hareket eden 
aynaya sıkışmamasına dikkat edin.

Geri vitesle bağlantılı ayna fonk-
siyonu
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Sürüşten önce

Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için 
“L” ve “R” konumlarını seçmeyin.

 Araç geriye hareket ederken ayna 
açısının ayarlanması

Vites kolu R konumundayken ayna açı-
sını istediğiniz konuma getirin.

Ayarlanan açı hafızaya alınır ve vites 
kolu bir daha R konumundan başka bir 
konuma alındığında ayna otomatik ola-
rak kaydedilen açıya gelir.

Aynanın kaydedilen aşağıya eğim konumu, 
normal konuma bağlıdır (vites kolu R dışın-
daki bir konumdayken ayarlanan açı). Bu 
nedenle, ayar işleminden sonra normal 
konum değiştirilirse eğim konumu da deği-
şir.

Normal konum değiştirildiğinde, geriye 
hareket ederken açıyı tekrar ayarlayın.
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3-5.Camların açılması ve kapatılması

Elektrikli camlar, düğmelere tek doku-
nuşla açılıp kapanabilir.

1 Kapama

2 Tek dokunuşla kapama*

3 Açma

4 Tek dokunuşla açma*

*: Camın hareketini durdurmak için, düğ-
meye hareketin aksi yönünde basın.

Elektrikli camlar aşağıdaki koşullarda 
kullanılabilir

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda <AÇIK mod>.

Motor <hybrid sistem> kapalı konuma 
alındıktan sonra elektrikli camların 
çalıştırılması

Kontak <güç düğmesi> ACCESSORY veya 
kapalı konuma alındıktan sonra yaklaşık 45 
saniye boyunca elektrikli camlara kumanda 
edilebilir. Ancak kapının açılması duru-
munda camlar kumanda edilemeyecektir.

Sıkışma önleyici fonksiyon
Cam kapanırken cam ile çerçeve arasına 
bir cisim sıkışırsa camın hareketi durur ve 
cam bir miktar açılır.

 Takılma önleyici fonksiyon
Cam açılırken kapı ile cam arasına bir cisim 
sıkışırsa camın hareketi durur.

Cam açılıp kapatılamadığında
Sıkışma ve takılma koruması alışılmadık 
şekilde çalışırsa veya kapıdaki cam açılıp 
kapatılamıyorsa, ilgili kapının cam düğme-
sini kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçek-
leştirin.

Aracı durdurun. Kontak <güç düğmesi> 
KONTAK AÇIK modunda iken, sıkışma 
giderme fonksiyonunun veya kilit koruma 
fonksiyonunun etkinleştirilmesinden son-
raki 4 saniye içinde, elektrikli cam düğ-
mesini tek dokunuşla kapama yönünde 
veya tek dokunuşla açma yönünde sürekli 
olarak çalıştırarak kapı camını açabilir ve 
kapatabilirsiniz.

Yukarıdaki işlemler gerçekleştirilmiş 
olmasına rağmen kapı camı açılamıyor ve 
kapatılamıyorsa, fonksiyonun etkinleştiril-
mesi için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1 Her iki yan kapıyı kapatın.
2 Kontağı <güç düğmesi> KONTAK 

AÇIK konumuna <AÇIK mod> çevirin.
3 Elektrikli cam düğmesini tek dokunuşla 

kapatma yönüne çekin ve çekili tutarak 
camı tamamen kapatın.

4 Elektrikli cam düğmesini bir anlığına 
bırakın ve ardından düğmeyi tek doku-
nuşla kapanma yönünde çekerek yakla-
şık 6 saniye veya daha uzun süre 
boyunca bu konumda tutun.

5 Cam açma kapama düğmesine basın ve 
tek dokunuşla açma yönünde tutun. 
Kapı camı tamamen açıldıktan sonra 
düğmeyi 1 saniye veya daha fazla tut-
maya devam edin.

6 Elektrikli cam düğmesini bir anlığına 
bırakın ve ardından düğmeyi tek doku-
nuşla açılma yönünde iterek yaklaşık 4 
saniye veya daha uzun süre boyunca bu 
konumda tutun.

7 Cam açma kapama düğmesini çekin ve 
yeniden tek dokunuşla kapama 
yönünde tutun. Kapı camı tamamen 
kapatıldıktan sonra düğmeyi 1 saniye 
veya daha fazla tutmaya devam edin.

Elektrikli camlar

Elektrikli camların açılması ve 
kapatılması
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Sürüşten önce

Cam hareket ederken düğmeyi bırakırsa-
nız, en baştan tekrar başlayın. 
Pencere ters hareket eder ve tamamen 
kapatılıp açılamazsa, aracı herhangi bir yet-
kili Lexus bayisine veya Lexus yetkili servi-
sine veya herhangi bir güvenilir servise 
kontrol ettirin.

Camların kapı kilidi ile birlikte çalışması
Mekanik anahtar kullanılarak elektrikli 

camlar açılabilir ve kapatılabilir.* 
(S.449)

Elektrikli camlar, uzaktan kumanda kulla-

nılarak açılabilir ve kapatılabilir.* 
(S.130)

*: Bu ayarlar, herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da 
güvenilir başka bir profesyonele yaptırıl-
malıdır.

Elektrikli cam açık sesli uyarısı
Elektrikli cam açıkken kontak <güç düğ-
mesi> kapalı konuma alındığında ve sürücü 
kapısı açıldığında uyarı sesi duyulur ve gös-
terge panelindeki araç bilgi ekranında 
“Window Open” (Cam açık) mesajı görün-
tülenir.

Kişiselleştirme
Ayarlar (örneğin bağlantılı kapı kilit fonksi-
yonu) değiştirilebilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

DİKKAT

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin. 
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

Camların kapatılması
Yolcu camları ile ilgili işlemler de dahil 

olmak üzere, elektrikli camların kulla-
nımından tamamen sürücü sorumlu-
dur. Özellikle çocuklar tarafından 
kazayla çalıştırmayı önlemek için, 
çocukların elektrikli camları kullanma-
larına izin vermeyin. Çocukların ve 
diğer yolcuların kendilerini cama kap-
tırma olasılığı vardır. Ayrıca yanınızda 
çocuklar ile sürüş yaparken elektrikli 
cam kilitleme düğmesini kullanmanız 
önerilir. (S.190)

Elektrikli camları kapatırken, tüm yol-
cuların vücutlarının herhangi bir bölü-
münü camdan çıkartmadıklarından 
emin olun.

Elektrikli camları uzaktan kumanda 
veya mekanik anahtar kullanarak çalış-
tırırken, yolcuların herhangi bir yerle-
rini cama sıkıştırma riski olmadığından 
emin olduktan sonra camları çalıştırın. 
Ayrıca çocukların uzaktan kumandayı 
veya mekanik anahtarı kullanarak 
camları çalıştırmasına izin vermeyin. 
Çocuklar ve diğer yolcuların elektrikli 
cama sıkışma olasılığı vardır.

Araçtan çıkarken kontağı <güç düğ-
mesi> kapatın, anahtarı yanınıza alın ve 
araçtan çocuk ile birlikte çıkın. Çocu-
ğun yaramazlığı vb. nedeniyle kazayla 
cam çalıştırılabilir ve bir kazaya neden 
olabilir.

Sıkışma önleyici fonksiyon
Sıkışma önleyici fonksiyonu denemek 

için vücudunuzun herhangi bir uzvunu 
kasten sıkıştırmaya çalışmayın.

Cam tamamen kapanma noktasına 
yakın olduğunda, sıkışma önleyici 
fonksiyon çalışmayabilir. Vücudunuzun 
hiçbir kısmının cama sıkışmamasına 
dikkat edin.
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Bu işlev, çocukların kazayla yolcu 
camını açmasını veya kapatmasını 
önlemek için kullanılabilir.

Düğmeye basın.

Gösterge  yanacak ve yolcu camı kilit-
lenecektir.

Elektrikli camlar aşağıdaki koşullarda 
kullanılabilir

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda <AÇIK mod>.

 12 volt akü bağlantısı kesildiğinde

Cam kilitleme düğmesi devre dışıdır. Gere-
kiyorsa 12 volt aküyü tekrar bağladıktan 
sonra cam kilitleme düğmesine basın.

DİKKAT

Takılma önleyici fonksiyon
Takılma önleyici fonksiyonu denemek 

için vücudunuzun herhangi bir uzvunu 
veya kıyafetinizi kasten sıkıştırmaya 
çalışmayın.

Cam tam olarak açılmadan hemen 
önce araya bir cisim sıkışırsa, takılma 
önleyici fonksiyon çalışmayabilir. 
Vücudunuzun hiçbir kısmının veya 
kıyafetinizin cama sıkışmamasına dik-
kat edin.

Kazayla çalışmayı önleme (cam 
kilitleme düğmesi)

A
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4-1.Sürüşten önce

 Motorun <hybrid sistem> çalıştırıl-
ması

S.200, 205

 Sürüş

1 Fren pedalına basarak vites kolunu 
D konumuna getirin. (S.213, 
219)

Vites konum göstergesinin D konumunda 
olduğunu kontrol edin.

2 Park freni manuel moddaysa, park 
frenini serbest bırakın. (S.225)

3 Yavaşça fren pedalını bırakın ve 
aracı hareket ettirmek için gaz 
pedalına basın.

 Durdurma

1 Vites kolu D konumundayken, fren 
pedalına basın.

2 Gerekirse, park frenini çekin.

Araç uzun süreliğine durdurulacaksa vitesi 
P konumuna alın. (S.213, 219)

 Aracı park etme

1 Aracı tamamen durdurun.

2 Park freni manuel moddaysa, park 
frenini çalıştırın. (S.225)

3 Vites konumunu P'ye alın. (S.213, 
220)

Vites konum göstergesinin P konumunda 
olduğunu kontrol edin.

4 Motoru <hybrid sistem> durdur-
mak için kontağa <güç düğmesi> 
basın.

5 Yavaşça debriyaj pedalını bırakın.

6 Anahtarı yanınıza aldığınızdan emin 
olun ve kapıyı kilitleyin.

Yokuş yukarı veya aşağı park ettiğinizde, 
gerekirse tekerlekleri takozla destekleyin.

 Dik yokuşta aracı kaldırma

1 Park freninin fren pedalına basıla-
rak çekildiğinden emin olun ve vites 
kolunu D konumuna getirin.

Yokuşta kalkış destek kontrolü devreye 
girecektir. (S.317)

2 Fren pedalını bırakın ve yavaşça 
gaz pedalına basın.

3 Park frenini serbest bırakın.

Düşük yakıt tüketimli sürüş için 
(LC500h)

Hybrid araçların konvansiyonel araçlarla 
benzer olduğunu ve ani hızlanma gibi hare-
ketlerden kaçınmanız gerektiğini unutma-
yın. (S.322)

Yağmurda sürüş
Görüş mesafesi azalacağı, camlar buğu-

lanacağı ve yol kayganlaşacağı için yağ-
murda aracınızı dikkatli kullanın.

Yağmurun yağmaya başladığı ilk anlarda 
yol aşırı kaygan olacağı için aracınızı 
özellikle dikkatli kullanın.

Yağmurda aracınızı yüksek hızlarda sür-
mekten kaçının. Lastikler ve yol arasında, 
direksiyon hakimiyetini yitirmenize neden 
olabilecek ve düzgün frenleme yapma-
nıza engel olabilecek bir su katmanı olu-
şabilir.

Sürüş sırasında motor devri
Aşağıdaki durumlarda araç kullanırken 
motor devri yükselebilir. Bu durum sürüş 
koşullarına göre otomatik vites yükseltme 
veya düşürmeden kaynaklanmaktadır. Bu 

Aracın kullanılması

Güvenli sürüş için aşağıdaki 
talimatlara uyun:

Sürüş prosedürü
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ani hızlanma belirtisi değildir.

Araç yokuş yukarı veya aşağı sürüşe geç-
tiğinde

Gaz pedalı bırakıldığında

 Fren pedalına sertçe veya hızlıca basıldı-
ğında

Motor <hybrid sistem> çıkış gücünün 
sınırlanması (Etkin Frenleme Sistemi)

Gaz ve fren pedalına aynı anda basılırsa, 
motor <hybrid sistem> çıkış gücü sınırlan-
dırılabilir.

Sistem çalışırken çoklu bilgi ekranında bir 
uyarı mesajı görüntülenir. Araç bilgi ekra-
nında bir uyarı mesajı görüntülenirse, 
mesajı okuyun ve talimatları uygulayın.

Ani başlatmanın sınırlandırılması (Sürüş 
Kalkış Kontrolü)

Aşağıdaki sıra dışı işlemler gerçekleştiril-
diğinde, motor <hybrid sistem> çıkış gücü 
kısıtlanabilir.

• Gaz pedalına basılıyken vites R konu-
mundan D konumuna, D veya M konu-
mundan R konumuna, N konumundan R 

konumuna, P konumundan D* konumuna 

veya P konumundan R* konumuna alındı-
ğında, araç bilgi ekranında bir uyarı 
mesajı görüntülenir. Araç bilgi ekranında 
bir uyarı mesajı görüntülenirse, mesajı 
okuyun ve talimatları uygulayın.

• Araç geri vitesteyken gaz pedalına basıl-
dığında.

**: Duruma bağlı olarak vites konumu 
değiştirilemeyebilir.

Sürüş Kalkış Kontrolü etkinleştirildiğinde 
aracınızın çamurdan veya yeni yağmış 
kardan çıkması sorun olabilir. Bu 
durumda, aracın çamurdan veya yeni 
yağmış kardan kurtulmasını sağlamak için 
Sürüş Kalkış Kontrolünü devreden çıkar-
mak amacıyla TRC (S.318) sistemini 
devre dışı bırakın.

Yeni Lexus'unuzun alıştırılması (rodajı)
Aracınızın ömrünü artırmak için, aşağıdaki 
uyarıları dikkate alın:

 İlk 300 km boyunca:
Ani duruşlardan kaçının.

 İlk 1000 km boyunca:
• Aracınızı çok yüksek hızda kullanmayın.
• Ani hızlanmalardan kaçının.
• Aracınızı sürekli düşük viteslerde kullan-

mayın.
• Aracınızı uzun süre sabit hızda kullanma-

yın.

Kampanalı disk tip park freni sistemi

Aracınızda kampanalı disk tipi park freni 
bulunur. Bu tip park freni sistemleri, periyo-
dik olarak veya balata veya kampana değiş-
tirildiğinde alıştırılmalıdır. Alıştırma işlemini 
herhangi bir yetkili Lexus bayisine ya da 
Lexus servisine veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele yaptırın.

Aracın başka bir ülkede kullanılması
İlgili aracın tescil yasalarına uyun ve uygun 
yakıtın bulunabildiğinden emin olun. 
(S.472)

Fren balataları ve diskleri
Fren balataları ve diskleri, büyük yükler 
altında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 
nedenle araç hızı, frenleme kuvveti ve ara-
cın içinde bulunduğu ortama (sıcaklık, nem 
oranı vb.) bağlı olarak fren gürültüsü olabilir.

DİKKAT

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin. 
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.
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Araç çalıştırıldığında
LC500: Motor çalışırken aracınızı dur-
durduğunuzda, ayağınız daima fren 
pedalında bulunmalıdır. Böylece aracını-
zın kendiliğinden yavaş yavaş ilerlemesini 
önlersiniz.

LC500h: "READY" ışığı yanarken aracı-
nızı durdurduğunuzda, ayağınız daima 
fren pedalında bulunmalıdır. Böylece ara-
cınızın kendiliğinden yavaş yavaş ilerle-
mesini önlersiniz.

Sürüş sırasında
Yanlış pedala basmayı önlemek için, 

fren ve gaz pedalının yerlerine alışık 
değilseniz, aracı kullanmayın.

• Yanlışlıkla fren pedalı yerine gaz peda-
lına basılması ani hızlanmaya ve kazaya 
neden olacaktır.

• Geri giderken, vücudunuzu döndüre-
bilir ve bunun sonucunda pedallara 
basmakta zorluk çekebilirsiniz. Pedal-
lara düzgün bir şekilde bastığınızdan 
emin olun.

• Araç içerisinde düzgün bir sürüş konu-
munda oturduğunuzdan emin olun. Bu, 
fren ve gaz pedallarına düzgün basma-
nızı sağlayacaktır.

• Fren pedalına basarken sağ ayağınızı 
kullanın. Acil bir durumda fren peda-
lına sol ayağınızla basmanız gecik-
meye neden olabilir ve kaza meydana 
gelebilir.

LC500h: Araç sadece elektrik moto-
rundan (çekiş motoru) güç alırken, 
sürücü yayalara çok dikkat etmelidir. 
Motor herhangi bir ses çıkarmadığı 
için yayalar aracın hareketini algılaya-
mayabilir.

Yanıcı maddelerin üzerinden geçme-
yin veya yanında aracınızı durdurma-
yın.
Egzoz sistemi ve egzoz gazları aşırı 
derecede ısınır. Bu sıcak parçalar, çev-
rede yanıcı maddeler varsa yangına 
neden olabilir.

Normal sürüş sırasında motoru <hyb-
rid sistem> durdurmayın. Sürüş sıra-
sında motorun <hybrid sistem> 
durdurulması direksiyon hakimiyeti 
veya fren kontrolünün kaybına neden 
olmaz, ancak direksiyona sağlanan 
güç desteği kesilir. Bu da direksiyonu 
kolayca döndürmeyi zorlaştırır, bu 
nedenle güvenli olduğu anda aracı 
kenara çekmeniz ve durmanız gerekli-
dir. 
Aracın normal yöntem ile durdurulma-
sının mümkün olmadığı durumlarda, 
acil bir durumda durdurmak gerekirse: 
S.420

Yokuş aşağı giderken, güvenli sürüş 
için motor frenini (vites küçültme) kul-
lanın.
Sürekli olarak frenlerin kullanılması, 
frenlerin fazla ısınmasına ve verimin 
azalmasına neden olur. (S.211, 217)

Sürüş sırasında direksiyon konumunu, 
koltuğu veya aynaları ayarlamayın.
Aksi takdirde aracın kontrolü kaybedi-
lebilir.

Yolcuların kollarının, kafalarının veya 
vücutlarının diğer kısımlarının aracın 
dışında olmamasına dikkat edin.

Kaygan yüzeylerde araç kullanırken
Ani frenleme, hızlanma ve direksiyo-

nun çevrilmesi lastiklerin kaymasına ve 
araç hakimiyetini yitirmenize neden 
olabilir.

Ani hızlanma, vites değişimi nedeniyle 
motor freni yapılması veya motor dev-
rindeki değişiklikler, aracın kaymasına 
ve kazaya neden olabilir.

Su birikintilerinden geçtikten sonra 
fren pedalına hafifçe basarak frenlerin 
düzgün şekilde çalıştığından emin 
olun. Islak fren balataları, frenlerin düz-
gün çalışmasını engelleyebilir. Sadece 
bir taraftaki frenlerin ıslak olması ve 
düzgün çalışmaması durumunda, 
direksiyon hakimiyeti bozulabilir.
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Vites değiştirirken
LC500: İleri viteslerdeyken aracın 

geriye doğru, vites R konumundayken 
de ileriye doğru hareket etmesine izin 
vermeyin.
Aksi takdirde aracın motoru durabilir 
ya da frenleme ve direksiyon kullanımı 
zorlaşabilir ve aracın zarar görmesine 
sebep olacak kazalar olabilir.
LC500h: İleri viteslerdeyken aracın 
geriye doğru, vites R konumundayken 
de ileriye doğru hareket etmesine izin 
vermeyin. 
Aksi takdirde, araç zarar görebilir veya 
kaza olabilir.

Araç hareket halindeyken, vites kolunu 
"P" konumuna getirmeyin. 
Aksi takdirde aracınızın aktarma sis-
temleri zarar görebilir ve aracın kont-
rolü kaybedilebilir.

Araç ileri doğru hareket halindeyken, 
vites kolunu R konumuna getirmeyin. 
Aksi takdirde aracınızın aktarma sis-
temleri zarar görebilir ve aracın kont-
rolü kaybedilebilir.

Araç geri hareket halindeyken, vitesi 
sürüş konumuna getirmeyin. 
Aksi takdirde aracınızın aktarma sis-
temleri zarar görebilir ve aracın kont-
rolü kaybedilebilir.

LC500: Araç hareket halindeyken 
vites kolu N konumuna getirilirse, 
motorun hareketi şanzımana aktarıla-
maz. N konumu seçildiğinde motor 
freni yapılamaz.
LC500h: Araç hareket ederken vite-
sin N konumuna getirilmesi, hybrid sis-
temi devre dışı bırakacaktır. Hybrid 
sistem devre dışıyken motor freni etkisi 
görülmez.

Gaz pedalına basılı haldeyken vites 
değiştirmemeye dikkat edin.
Vitesin P veya N dışında bir konuma 
alınması, beklenmedik ani hızlanma-
lara neden olabilir ve ciddi yaralanma 
veya ölümle sonuçlanabilecek bir 
kazaya yol açabilir.
Vites konumunu değiştirdikten sonra, 
gösterge içindeki vites konum göster-
gesinden kontrol ederek mevcut vites 
konumunu doğrulayın.

Fren balatası aşınması

Aşağıdakilerden biri gerçekleşirse, en 
kısa sürede fren balatalarınızı yetkili 
Lexus bayisi ya da servisi veya başka bir 
yetkin ve donanımlı profesyonele kontrol 
ettirin ve değiştirtin.

Görsel olarak dört fren balatasını da 
kontrol ederken fren balatalarının 
kalınlığı fren balatası aşınma sınırını 
aşarsa (fren balatası aşınma sınırı için, 
bkz. S.478)

 “Brake Pad Wear Visit Your Dealer” 
(Fren Balatası Aşınması, Bayinizi Ziya-
ret Edin) görüntülenirse (yalnızca sağ 
balatalar algılanabilir)

Balatalar gerektiğinde değiştirilmezse 
diskte hasar meydana gelebilir. Orta 
seviyede balata ve disk aşınması, fren-
leme kuvvetini artırır. Bu nedenle diskler 
normal fren disklerine göre daha fazla 
aşınabilir. Bu nedenle, Lexus fren balata-
larını değiştirirken disklerin kalınlığını da 
ölçtürmenizi önerir. Fren balataları 
ve/veya disk aşınması sınır değerlerin 
üzerinde olduğunda araç kullanmak teh-
likelidir.
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Araç durduğunda
LC500: Motor devrini yükseltmeyin.

Vites P veya N dışında bir konum-
daysa, araç ani ve beklenmedik bir 
şekilde hızlanabilir ve kazaya neden 
olabilir.
LC500h: Gerekmedikçe gaz peda-
lına basmayın.
Vites P veya N dışında bir konum-
daysa, araç ani ve beklenmedik bir 
şekilde hızlanabilir ve kazaya neden 
olabilir.

LC500: Aracın kendiliğinden hareket 
etmesinden kaynaklanacak kazaları 
önlemek için motor çalışırken her 
zaman fren pedalını basılı tutun ve 
gerektiğinde park frenini çalıştırın.
LC500h: Aracın kendiliğinden hare-
ket etmesinden kaynaklanacak kaza-
ları önlemek için "READY" ışığı 
yanarken aracınızı durdurduğunuzda 
ayağınızı daima fren pedalına basılı 
tutun ve gerektiğinde park frenini dev-
reye alın.

Araç eğimli yüzeyde durduğunda ileri 
veya geri kayarak kazaya neden olma-
sını önlemek için, her zaman fren 
pedalına basın ve gerektiğinde park 
frenini çalıştırın.

Motor devrini yükseltmekten kaçının. 
Araç duruyorken motor devrinin yük-
seltilmesi egzoz sisteminin aşırı ısınma-
sına neden olabilir ve araç etrafında 
yanıcı madde bulunması halinde yan-
gına neden olabilir.

Araç park edildiğinde
Araç güneş altındayken, araç içeri-

sinde gözlük, çakmak, sprey veya içe-
cek teneke kutuları bırakmayın.
Aksi takdirde aşağıdaki durumlar 
görülebilir:

• Çakmaktan veya sprey kutusundan 
gaz sızabilir ve yangına neden olabilir.

• Araç içindeki sıcaklık artışı plastik lens-
lerin veya gözlüklerin plastik kısımları-
nın deforme olmasına veya kırılmasına 
neden olabilir.

• İçecek kutuları kırılıp, içindekiler ara-
cın içerisine dökülebilir ve aracın 
elektrik parçalarının kısa devre yapma-
sına neden olabilir.

Çakmağınızı araçta bırakmayın. Tor-
pido veya zemin döşemesi gibi yer-
lerde çakmak bulunursa, bir yük 
yüklendiğinde veya koltuk ayarlandı-
ğında kazara alev alarak yangına 
neden olabilir.

Ön cama veya camlara herhangi bir 
şey yapıştırmayın. Gösterge paneli 
veya ön konsolun üzerine oda spreyi 
gibi eşyalar koymayın. Yapışkan diskler 
veya kutular mercek etkisi yaparak 
aracın içinde yangına neden olabilir.

Kavisli cam gümüş renkli gibi metal 
içerikli bir film ile kaplıysa kapıyı veya 
camı açık bırakmayın. Yansıyan güneş 
ışığı mercek gibi davranarak yangına 
neden olabilir.
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LC500: Her zaman park frenini çekin, 
vites kolunu “P” konumuna getirin, 
motoru durdurun ve aracı kilitleyin.
Araç çalışır durumdayken aracınızı 
terk etmeyin.
Vites P konumunda iken araç park 
edildiyse ancak park freni çekilme-
diyse, araç hareket edebilir ve bir 
kazaya sebep olabilir.
Her zaman park frenini çekin, vitesi P 
konumuna getirin, hybrid sistemi dur-
durun ve aracınızı kilitleyin.
"READY" ışığı yanarken aracınızı terk 
etmeyin.
Vites P konumunda iken araç park 
edildiyse ancak park freni çekilme-
diyse, araç hareket edebilir ve bir 
kazaya sebep olabilir.

LC500: Araç çalışırken veya motoru 
durdurduktan hemen sonra, egzoz 
borusuna dokunmayın.
Aksi takdirde yanıklar oluşabilir.
LC500h: “READY” ışığı yanarken ya 
da hybrid sistemi durdurduktan hemen 
sonra, egzoz borularına dokunmayın.
Aksi takdirde yanıklar oluşabilir.

Araç içinde kısa süreli uyunduğunda
Daima motoru <hybrid sistem> kapatın. 
Aksi takdirde, yanlışlıkla vites kolunu 
hareket ettirdiğinizde veya gaz pedalına 
bastığınızda kazaya veya motorun <hyb-
rid sistem> ısınmasından dolayı yangına 
neden olabilirsiniz. Ayrıca havalandırma-
nın kötü olduğu bir yerde, egzoz gazları 
araç içerisine girerek ölüme veya ciddi 
sağlık sorunlarına neden olabilir.

Frenleme sırasında

Frenler ıslakken, aracı daha dikkatli 
kullanın.
Frenler ıslak olduğunda fren mesafesi 
artar ve aracın bir tarafı diğer tarafın-
dan farklı bir şekilde frenlemeye maruz 
kalabilir. Ayrıca, park freni de güvenli 
bir şekilde aracı tutamayabilir.

Elektronik kontrollü fren sistemi çalış-
madığında, diğer araçları çok yakın 
takip etmeyin ve frenleme gerektiren 
yokuş aşağı inişlerden veya keskin 
virajlardan kaçının.
Bu durumda frenleme hala mümkün-
dür, ancak fren pedalına daha kuvvetli 
basılmalıdır. Ayrıca duruş mesafesi de 
artacaktır. Derhal frenlerinizin onarı-
mını yaptırın.

 Fren sistemi 2 veya daha fazla ayrı hid-
rolik sistemden oluşur; biri arızalandı-
ğında, diğer sistemler çalışmaya 
devam eder. Bu durumda fren pedalına 
daha kuvvetli basılmalıdır ve fren 
mesafesi de artar. Derhal frenlerinizin 
onarımını yaptırın.

UYARI

Sürüş sırasında

Motor <hybrid sistem> gücünü sınırla-
yacağı için, gaz ve fren pedallarına aynı 
anda basmayın.

Aracınızı eğimde tutmak için gaz 
pedalına veya gaz pedalı ile fren peda-
lına aynı anda basmayın.

Aracın parçalarının hasar görmesini 
engellemek için

Direksiyonu her iki yönde tam çevrili 
durumda uzun süre tutmayın. 
Aksi takdirde, direksiyon motoru zarar 
görebilir.

UYARI

 Tümseklerden geçerken aracın teker-
leklerine ve alt kısmına zarar verme-
mek için mümkün olduğunca 
yavaşlayın.

Araç kullanırken lastik patlarsa

Lastiklerin patlaması veya hasar görmesi 
aşağıdaki durumlara neden olabilir. 
Direksiyonu sıkıca tutun ve yavaşlamak 
için yavaşça frene basın.

Aracınızı kontrol etmek güç olabilir.
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Araçtan anormal sesler ve titreşimler 
gelecektir.

Araç normal olmayan şekilde yana 
yatacaktır.

Lastiğiniz patladığında yapılması gere-
kenler (S.444)

Derin su birikintileriyle karşılaşırsa-
nız

Şiddetli yağmur sonrası ortaya çıkabile-
cek derin su birikintilerinden aracınızı 
geçirmeyin. Aksi takdirde aracınızda 
aşağıdaki ciddi hasarlar görülebilir:

Motorun bayılması

Elektrik elemanlarında kısa devre

Suya batma nedeniyle oluşabilecek 
motor hasarı

Sürüş sırasında derin su birikintilerine 
girerseniz ve araç suya batarsa, herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonelin aracınızda aşağıdakileri kont-
rol etmesini sağlayın:

Frenleme işlevi

Motor, şanzıman, diferansiyeller vb. 
için kullanılan yağ ya da sıvının kalitesi 
ve miktarı.

Kardan milinde, yataklarda ve süspan-
siyon bağlantılarında (mümkün olan 
yerlerde) yağın durumu ve tüm bağ-
lantıların ve yatakların çalışması.

Vites kontrol sistemi su nedeniyle hasar 
görmüşse, P konumuna veya P'den diğer 
konumlara almak mümkün olmayacaktır. 
Bu durumda hemen herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 
başka bir yetkin ve donanımlı servise baş-
vurun.

Aracı park ederken
Her zaman park frenini çekiniz ve vites 
kolunu P konumuna alın. Aksi takdirde, 
aracınız hareket edebilir ya da gaz peda-
lına yanlışlıkla basıldığında aniden hızla-
nabilir.
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Sürüş

Yük ve eşya taşınması

Yükleme talimatları, yük kapasitesi 
ve yük ile ilgili aşağıdaki uyarıları 
dikkate alın:

DİKKAT

Bagajda taşınmaması gerekenler
Aşağıdaki maddeler, bagajda taşın-
dığı takdirde yangına neden olabilir:

Benzin bidonları

Deodorant kutuları

Saklama uyarıları
Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Aksi halde pedallara düzgün basmayı 
engelleyebilir, sürücünün görüşünü 
kapatabilir veya sürücü veya yolcu-
lara çarparak kazaya neden olabilir.

Yükleri ve çantalarınızı mümkün 
olduğu sürece bagaja koyun.

Aşağıdaki konumlara eşya koyma-
yın.

• Sürücünün ayaklarının altına

• Ön yolcu koltuğu veya arka koltuk-
lar (eşyaları istiflerken)

• Eşya bölmesi üzerine

• Gösterge paneline

• Ön göğüse

• Orta Ekranın önüne

Araçtaki tüm eşyalarınızı düzgünce 
sabitleyin.

Yükleme ve yerleştirme
Aracınızı aşırı yüklemeyin.

Yükleri dengesiz yüklemeyin. 
Dengesiz yükleme direksiyon haki-
miyetinizin veya aracın frenlemesi 
ve yavaşlamasını olumsuz etkiler ve 
ciddi yaralanmalara veya ölüme 
neden olabilir.
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Römork çekerken

Lexus, aracınızla römork çekmenizi 
önermez. Lexus ayrıca çeki demiri 
veya tekerlekli sandalye, scooter, 
bisiklet vb. için çeki demiri taşıyıcı-
larının aracınıza takılmasını öner-
mez. Aracınız römork çekmek veya 
çeki demiri takılan taşıyıcıları çek-
mek için tasarlanmamıştır.
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Sürüş

4-2.Sürüş talimatları

1 Park fren düğmesine basarak park 
freninin çekili olduğunu kontrol 
edin. (S.224)

Park freni göstergesi yanacaktır.

2 Fren pedalına sıkıca basın.

 ve araç bilgi ekranında bir mesaj 

görüntülenir.

Görüntülenmezse, motor çalıştırılamaz.

3 Kontak düğmesine kısa ve sertçe 
basın.

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

Motor, çalışana kadar ya da 30 saniye 
(hangisi kısa sürerse) marş yapacaktır.

Motor tamamen çalışana kadar fren peda-
lına basılı tutun.

Motor, güç düğmesinin her modunda çalış-

tırılabilir.

Kontak ışığı
Duruma göre, kontak aydınlatması aşağı-
daki gibi çalışır.

Bir kapı açıldığında veya kontak modu 
ACCESSORY veya KONTAK AÇIK 
modundan kapalı moduna değiştirildi-
ğinde, kontak aydınlatması yavaşça yanıp 
söner.

Elektronik anahtar üzerinizdeyken fren 
pedalına bastığınızda, kontak aydınlat-
ması hızlı bir şekilde yanıp söner.

Kontak (motor düğmesi) ACCESSORY 
veya KONTAK AÇIK modundayken, 
kontak aydınlatması yanar.

Motorunuz çalışmıyorsa

Motor blokaj sistemi (immobilizer) iptal 
edilmemiş olabilir. (S.75)
Daha fazla bilgi için herhangi bir Lexus 
bayisi veya Lexus servisi ya da güvenilir 
başka bir servise başvurun.

Araç bilgi ekranında çalışma ile ilgili bir 
uyarı mesajı görüntülendiğinde mesajı 
okuyun ve talimatları uygulayın.

 12 volt akü boşaldığında
Motor, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi kulla-
nılarak başlatılamaz. Motoru yeniden baş-
latmak için, bkz. S.453.

Kontak düğmesi (LC500)

Anahtar üzerinizdeyken aşağıdaki 
işlemler yerine getirildiğinde, 
motor çalışır veya güç düğmesinin 
modu değişir.

Motorun çalıştırılması
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Elektronik anahtar pilinin bitmesi
S.126

Sistemin çalışmasını etkileyebilecek 
durumlar

S.139

Giriş fonksiyonuyla ilgili notlar

S.139

Direksiyon kilitleme işlevi
Güç düğmesini kapalı konuma getirdik-

ten ve kapıları açıp kapattıktan sonra, 
direksiyon kilitleme fonksiyonu nedeniyle 
direksiyon simidi kilitlenecektir. Güç düğ-
mesine tekrar basıldığında direksiyon 
kilidi otomatik olarak iptal olur.

Direksiyon kilidi açılamadığında, araç 
bilgi ekranında "Push engine switch while 
turning the steering wheel in either direc-
tion" (Direksiyon simidini iki yöne de çevi-
rirken kontağa basın) mesajı gösterilir. 
Direksiyonu sağa veya sola çevirirken 
kontağa kısa süre sertçe basın.

Direksiyon kilidi motorunun aşırı ısınma-
sını önlemek için motor kısa bir süre 
boyunca arka arkaya çalıştırılıp kapatı-
lırsa motorun çalışması duraklatılabilir. 
Böyle bir durumda, kontağa basmaktan 
kaçının. Yaklaşık 10 saniye sonra, direksi-
yon kilitleme motoru çalışmaya devam 
edecektir.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemde bir 
arıza olabilir

Araç bilgi ekranında "Entry & Start System 
Malfunction" (Giriş ve Çalıştırma Sistemi 
Arızası) görüntülenirse sistemde arıza ola-
bilir. Aracı herhangi bir Lexus bayisi veya 
servisine ya da güvenilir başka bir servise 
gösterin.

Elektronik anahtar pili
S.409

Güç düğmesinin kullanımı

Eğer düğmeye kısa ve sertçe basılmazsa, 
motor çalıştırma düğmesi modu değiş-
meyebilir veya motor çalışmayabilir.

Güç düğmesini kapalı konuma getirdik-
ten hemen sonra motoru yeniden çalıştır-
mayı denerseniz, bazı durumlarda motor 
çalışmayabilir. Güç düğmesini kapalı 
konuma getirdikten sonra, motoru tekrar 
çalıştırmadan önce birkaç saniye bekle-
yin.

Kişiselleştirme

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi müşterinin 
isteğiyle devre dışı bırakıldığında, bkz. 
S.449.

DİKKAT

Motoru çalıştırırken
Aracı her zaman sürücü koltuğunda otu-
rurken çalıştırın. Hiçbir koşulda motoru 
çalıştırırken gaz pedalına basmayın.
Aksi takdirde ciddi yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilecek bir kaza mey-
dana gelebilir.

Sürüş sırasında dikkatli olun
Araç hareket halindeyken motor arızası 
olursa, araç tamamen ve güvenli bir 
şekilde durmadan kapıları kilitlemeyin 
veya açmayın. Böyle bir durumda direk-
siyon kilidinin devreye alınması ölüm 
veya ciddi yaralanmaya neden olacak bir 
kazaya yol açabilir.

UYARI

Motoru çalıştırırken

Soğuk motorun devrini aşırı yükselt-
meyin.



203

4

4-2. Sürüş talimatları
Sürüş

1 Aracı tamamen durdurun.

2 Park freni manuel moddaysa, park 
frenini çalıştırın. (S.225)

3 Vites konumunu P'ye alın. 
(S.213)

Vites konum göstergesinin P (S.213) 
konumunda olduğunu kontrol edin

4 Kontağa basın.

Motor duracak ve gösterge ekranı söne-
cektir (vites konum göstergesi, ekranın 
gösterilmesinden birkaç saniye sonra 
söner).

5 Gösterge üzerinde “ACCES-
SORY” veya “IGNITION ON” 
gösterilmediğini kontrol edin.

Otomatik P konumu seçme işlevi
S.214

Mod, fren pedalı basılı değilken Güç 
çalıştırma düğmesine basılarak değişti-
rilebilir. (Düğmeye her basıldığında 
mod değişir.)

Motoru çalıştırmakta zorluk çekiyor-
sanız veya motor sık sık tekliyorsa, en 
kısa zamanda aracınızı yetkili bir Lexus 
bayisine veya Lexus servisine ya da 
başka bir yetkin ve donanımlı profes-
yonele gösterin.

UYARI

Güç düğmesinde arıza olduğunu 
belirten bulgular

Güç düğmesi bir şekilde normalden 
farklı işliyorsa (düğmenin takılı kalması 
gibi) bir arıza olabilir. Detaylı bilgi için en 
kısa zamanda herhangi bir yetkili Lexus 
bayisine ya da Lexus servisine veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele baş-
vurun.

Motorun durdurulması

DİKKAT

Acil durumda motorun durdurulması
Aracı kullanırken, acil bir durumda 

motoru durdurmak isterseniz güç düğ-
mesini 2 saniyeden fazla basılı tutun 
veya arka arkaya 3 kez veya daha fazla 
kısaca basın. (S.420) 
Acil durumlar dışında güç düğmesine 
dokunmayın. Sürüş sırasında motorun 
durdurulması direksiyon sistemin dur-
durulması direksiyon hakimiyeti veya 
fren kontrolünün kaybına neden 
olmaz, ancak direksiyona sağlanan 
güç desteği kesilir. Bu da direksiyonu 
kolayca döndürmeyi zorlaştırır, bu 
nedenle güvenli olduğu anda aracı 
kenara çekmeniz ve durmanız gerekli-
dir.

Araç çalışırken kontağa basılırsa araç 
bilgi ekranında uyarı mesajı görüntüle-
nir ve sesli uyarı verilir.

Acil bir durumda durduktan sonra 
motor yeniden çalıştırırken kontağa 
basın.

Kontak (Motor düğmesi) modla-
rını değiştirme
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1 Kapalı

Dörtlü flaşörler kullanılabilir.

2 ACCESSORY modu

Müzik sistemi gibi bazı elektrikli bileşenler 
kullanılabilir.

Göstergede "ACCESSORY" görüntülenir.

3 KONTAK AÇIK modu

Tüm elektrikli bileşenler kullanılabilir.

Göstergede "IGNITION ON" görüntüle-
nir.

Otomatik kapatma fonksiyonu
Araç, vites kolu P konumundayken 
ACCESSORY modunda 20 dakikadan 
fazla veya KONTAK AÇIK modunda 
(motor çalışmıyor) bir saatten fazla bırakı-
lırsa, kontak otomatik olarak kapalı konuma 
geçer. Ancak bu fonksiyon 12 volt akünün 
deşarj olmasını tam olarak önleyemez. 
Motor çalışmazken, güç düğmesini uzun 
süre ACCESSORY veya açık konumda 
bırakmayın.

Vites kontrol sistemi arızalandığında

Vites kontrol sisteminde arıza varken 
motoru kapatmaya çalışırsanız kontak 

modu ACCESSORY moduna geçebilir. Bu 
durumda park frenini çalıştırarak ve kon-
tağa tekrar basarak ACCESSORY modu 
kapatılabilir. Sistemde bir arıza varsa, aracı 
hemen herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya 
Lexus servisi veya güvenilir başka bir ser-
vise gösterin.

UYARI

 12 volt akünün deşarj olmasını önle-
mek için

Motor çalışmazken güç düğmesini 
uzun süre ACCESSORY veya kontak 
açık konumunda bırakmayın.

Göstergede “ACCESSORY” (Akse-
suar) veya “IGNITION ON” (Kontak 
Açık) yazısı görüntüleniyorsa, kontak 
kapalı konumda değildir. Güç düğme-
sini kapalı konuma aldıktan sonra araç-
tan çıkın.
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Sürüş

1 Park fren düğmesine basarak park 
freninin çekili olduğunu kontrol 
edin. (S.225)

Park freni göstergesi yanacaktır.

2 Fren pedalına sıkıca basın.

 ve araç bilgi ekranında bir mesaj 

görüntülenir.

Eğer görünmezse, hybrid sistem çalıştırıla-
maz.

Vites N konumuna alındığında hybrid sis-
tem çalışamaz. Hybrid sistemi çalıştırırken 
vitesi P konumuna getirin. (S.220)

3 Kontak düğmesine kısa ve sertçe 
basın.

Kontak düğmesini kullanırken, tek bir kısa 
ve güçlü basma yeterlidir. Düğmeye bas-
mak ve basılı tutmak gerekli değildir.

"READY" gösterge ışığı yanarsa, hybrid 
sistem normal olarak çalışacaktır.

"READY" ışığı yanıncaya kadar fren peda-
lına basmayı sürdürün.

Hybrid sistem tüm güç düğmesi modla-

rında çalıştırılabilir.

4 "READY" gösterge ışığının yandı-
ğını kontrol edin.

"READY" ışığı yanıp sönerken sürekli yan-
maya başlar ve bip sesi duyulursa, hybrid 
sistem normal çalışmaktadır. 
"READY" ışığı sönükken araç hareket 
etmez. 
"READY" göstergesi yanarken, motor 
çalışmıyor olsa bile araç hareket edebilir. 
(Benzinli motor aracın durumuna göre 
otomatik olarak çalışır veya durur.)

Güç düğmesi ışığı

Duruma göre, güç düğmesi aydınlatması 
aşağıdaki gibi çalışır.

Bir kapı açıldığında veya güç düğmesi 
modu ACCESSORY veya AÇIK 
modundan kapalı moduna değiştirildi-
ğinde, güç düğmesi aydınlatması yavaşça 
yanıp söner.

Elektronik anahtar üzerinizdeyken fren 
pedalına bastığınızda, güç düğmesi 
aydınlatması hızlı bir şekilde yanıp söner.

Güç düğmesi ACCESSORY veya AÇIK 
modundayken, güç düğmesi aydınlatması 
yanar.

Hybrid sistem çalışmıyorsa
 Immobilizer sistemi iptal edilmemiş olabi-

lir. (S.75)
Daha fazla bilgi için herhangi bir Lexus 
bayisi veya Lexus servisi ya da güvenilir 
başka bir servise başvurun.

Araç bilgi ekranında çalışma ile ilgili bir 
uyarı mesajı görüntülendiğinde mesajı 
okuyun ve talimatları uygulayın.

Güç (kontak) düğmesi 
(LC500h)

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

Hybrid sistemin çalıştırılması
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Kış sürüş koşullarında olduğu gibi ortam 
sıcaklığı düşük olduğunda

Hybrid sistemi çalıştırırken "READY" 
göstergesinin yanıp sönme süresi uzun 
olabilir. "READY" lambası sürekli yanar 
hale gelene kadar araca müdahale etme-
yin, sürekli yanar hale gelmesi aracın 
hareket edebilecek durumda olduğu 
anlamına gelir.

Dış hava sıcaklığının etkisi altında hybrid 
akü (çekiş aküsü) son derece soğukken 
(yaklaşık -30°C'nin altı), hybrid sistemin 
çalışması mümkün olmayabilir. Bu 
durumda, hybrid akünün sıcaklığı dış 
sıcaklık artışı vb. nedeniyle arttıktan sonra 
tekrar hybrid sistemi çalıştırmayı deneyin.

Hybrid araçlara özgü sesler ve titreşim-
ler

S.69

 12 volt akü boşaldığında

Hybrid sistem, akıllı giriş ve çalıştırma sis-
temi kullanılarak başlatılamaz. Hybrid sis-
temi yeniden başlatmak için, bkz. S.453.

Elektronik anahtar pilinin bitmesi

S.126

Sistemin çalışmasını etkileyebilecek 
durumlar

S.139

Giriş fonksiyonuyla ilgili not
S.139

Direksiyon kilitleme işlevi
Güç düğmesini kapalı konuma getirdik-

ten ve kapıları açıp kapattıktan sonra, 
direksiyon kilitleme fonksiyonu nedeniyle 
direksiyon simidi kilitlenecektir. Güç düğ-
mesine tekrar basıldığında direksiyon 
kilidi otomatik olarak iptal olur.

Direksiyon kilidi açılamadığında, araç 
bilgi ekranında "Push power switch while 
turning the steering wheel in either direc-
tion" (Direksiyon simidini iki yöne de çevi-
rirken güç düğmesine basın) mesajı 
gösterilir. 
Direksiyonu sağa veya sola çevirirken 
güç düğmesine kısa süre sertçe basın.

Direksiyon kilidi motorunun aşırı ısınma-
sını önlemek için hybrid sistem kısa süreli-
ğine tekrar tekrar çalıştırılıp kapatıldığı 
takdirde motor duraklatılabilir. Böyle bir 
durumda, güç düğmesine basmaktan 
kaçının. Yaklaşık 10 saniye sonra, direksi-
yon kilitleme motoru çalışmaya devam 
edecektir.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemde bir 
arıza olabilir

Araç bilgi ekranında "Entry & Start System 
Malfunction" (Giriş ve Çalıştırma Sistemi 
Arızası) görüntülenirse sistemde arıza ola-
bilir. Aracı herhangi bir Lexus bayisi veya 
servisine ya da güvenilir başka bir servise 
gösterin.

 "READY" gösterge ışığı yanmıyorsa
Aracı çalıştırmak için ilgili prosedürler 
uygulandıktan sonra bile "READY" göster-
gesi yanmıyorsa, hemen herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvu-
run.

Hybrid sistem arızalanırsa
S.73

Elektronik anahtar pili

S.409

Güç düğmesinin kullanımı
Eğer düğmeye kısa ve sertçe basılmazsa, 

motor çalıştırma düğmesi modu değiş-
meyebilir veya hybrid sistem çalışmayabi-
lir.

Güç düğmesini kapalı konuma getirdik-
ten hemen sonra hybrid sistemi yeniden 
çalıştırmayı denerseniz, bazı durumlarda 
hybrid sistem çalışmayabilir. Güç düğme-
sini kapalı konuma getirdikten sonra hyb-
rid sistemi yeniden çalıştırmadan önce 



207

4

4-2. Sürüş talimatları
Sürüş

birkaç saniye bekleyin.

Kişiselleştirme
Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi müşterinin 
isteğiyle devre dışı bırakıldığında, bkz. 
S.449.

1 Aracı tamamen durdurun.

2 Park freni manuel moddaysa, park 
frenini çalıştırın. (S.225)

3 Vites konumunu P'ye alın. 
(S.220)

Vites konum göstergesinin P (S.219) 
konumunda olduğunu kontrol edin

4 Güç düğmesine basın.

Hybrid sistem duracak ve sayaç göstergesi 
sönecektir (vites konum göstergesi, saya-
cın gösterilmesinden birkaç saniye sonra 
söner).

5 Gösterge üzerinde “ACCES-
SORY” veya “IGNITION ON” 
gösterilmediğini kontrol edin.

Otomatik P konumu seçme işlevi
S.220

DİKKAT

Hybrid sistem çalıştırıldığında
Hybrid sistemi her zaman sürücü koltu-
ğunda otururken çalıştırın. Hiçbir 
koşulda hybrid sistemi çalıştırırken gaz 
pedalına basmayın. 
Aksi takdirde ciddi yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilecek bir kaza mey-
dana gelebilir.

Sürüş sırasında dikkatli olun
Araç hareket halindeyken hybrid sistem 
arızası olursa, araç tamamen ve güvenli 
bir şekilde durmadan kapıları kilitlemeyin 
veya açmayın. Böyle bir durumda direk-
siyon kilidinin devreye alınması ölüm 
veya ciddi yaralanmaya neden olacak bir 
kazaya yol açabilir.

UYARI

Hybrid sistem çalıştırıldığında
Hybrid sistemi çalıştırmakta zorluk çeki-
yorsanız en kısa zamanda aracınızı yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyo-
nele gösterin.

Güç düğmesinde arıza olduğunu 
belirten bulgular

Güç düğmesi bir şekilde normalden 
farklı çalışıyorsa (düğmenin hafifçe takılı 
kalması gibi) bir arıza olabilir. Detaylı bilgi 
için en kısa zamanda herhangi bir yetkili 
Lexus bayisine ya da Lexus servisine 
veya başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonele başvurun.

Hybrid sistemi durdurma

DİKKAT

Acil durumda hybrid sistemin dur-
durulması

Aracı kullanırken, acil bir durumda 
hybrid sistemi durdurmak isterseniz 
güç düğmesini 2 saniyeden fazla 
basılı tutun veya arka arkaya 3 kez 
veya daha fazla kısaca basın. 
(S.420)
Acil durumlar dışında sürüş yapar-
ken güç düğmesine dokunmayın. 
Sürüş sırasında hybrid sistemin dur-
durulması direksiyon hakimiyeti veya 
fren kontrolünün kaybına neden 
olmaz, ancak direksiyona sağlanan 
güç desteği kesilir. Bu da direksiyonu 
kolayca döndürmeyi zorlaştırır, bu 
nedenle güvenli olduğu anda aracı 
kenara çekmeniz ve durmanız 
gereklidir.

Araç çalışırken güç düğmesine bası-
lırsa araç bilgi ekranında uyarı mesajı 
görüntülenir ve sesli uyarı verilir.
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Mod, fren pedalı basılı değilken güç 
düğmesine basarak değiştirilebilir. 
(Düğmeye her basıldığında mod deği-
şir.)

1 Kapalı

Dörtlü flaşörler kullanılabilir.

2 ACCESSORY modu

Müzik sistemi gibi bazı elektrikli bileşenler 
kullanılabilir.

Göstergede "ACCESSORY" görüntülenir.

3 ON (açık) modu

Tüm elektrikli bileşenler kullanılabilir.

Göstergede "IGNITION ON" görüntüle-
nir.

Otomatik kapatma fonksiyonu
Araç vites kolu P konumundayken ACCES-
SORY modunda 20 dakikadan fazla veya 
kontak açıkken (hybrid sistem çalışmıyor) 
bir saatten fazla bırakılırsa, güç düğmesi 
otomatik olarak kapalı konuma geçer. 
Ancak bu fonksiyon 12 volt akünün deşarj 
olmasını tam olarak önleyemez. Hybrid sis-
tem çalışmazken, güç düğmesini uzun süre 
ACCESSORY veya ON (açık) konumda 
bırakmayın.

Vites kontrol sistemi arızalandığında
Vites kontrol sisteminde arıza varken güç 
düğmesini kapatmaya çalışırsanız güç düğ-
mesi modu ACCESSORY moduna geçebi-
lir. Bu durumda park frenini çalıştırarak ve 
güç düğmesine tekrar basarak ACCES-
SORY modu kapatılabilir. Sistemde bir 
arıza varsa, aracı hemen herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi veya Lexus servisi veya güveni-
lir başka bir servise gösterin.

DİKKAT

Acil bir durumda durduktan sonra 
hybrid sistemi yeniden çalıştırırken güç 
düğmesine basın.

Güç düğmesi modlarını değiş-
tirme

UYARI

 12 volt akünün deşarj olmasını önle-
mek için

Hybrid sistem çalışmıyorsa, güç düğ-
mesini uzun süre ACCESSORY veya 
açık konumda tutmayın.

Göstergede “ACCESSORY” (Akse-
suar) veya “IGNITION ON” (Kontak 
Açık) yazısı görüntüleniyorsa, güç 
düğmesi kapalı konumda değildir. Güç 
düğmesini kapalı konuma aldıktan 
sonra araçtan çıkın.
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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 nor-
mal sürüş moduna dönülür (benzinli ve 
elektrikli motor [çekiş motoru] kullanılır).

EV sürüş modunun devreye sokulmadığı 
durumlar

Aşağıdaki durumlarda EV sürüş modunu 
devreye sokmak mümkün olmayabilir. Dev-
reye girmezse, sesli uyarı verilir ve araç bilgi 
ekranında bir mesaj görüntülenir.

Hybrid sistem sıcaklığı yükseldiğinde. 
Araç güneşte bırakılmış, yokuşta sürül-
müş, yüksek hızlarda sürülmüşse.

Hybrid sistem sıcaklığı düşükse. 
Araç 0°C’nin altındaki sıcaklıklarda uzun 

bir süre bırakılmış.

Benzinli motor ısınmaktaysa.

Hybrid akü (çekiş aküsü) şarj seviyesi 
düşükse.
"Enerji monitörü” üzerinde gösterilen 
kalan akü düzeyi, düşüktür. (S.118)

Araç hızı yüksekse.

Gaz pedalına sertçe basıldığında veya 
araç yokuştaysa.

Ön cam buğu giderici kullanılıyorsa.

Vites kolu M konumundaysa.

Benzinli motor soğukken EV sürüş 
moduna geçiş

Hybrid sistem benzinli motor soğukken 
çalıştırılırsa, benzinli motor ısınmak için oto-
matik olarak çalışacaktır. Bu durumda EV 
sürüş moduna geçmek mümkün değildir.

Gürültüleri azaltmak amacıyla fren peda-
lına tamamen basarken güç düğmesine 
basın ve EV sürüş modu düğmesine basa-
rak benzinli motorun ısınmasını önlemek 
amacıyla benzinli motoru çalıştırmadan 
hybrid sistemi çalıştırın.

EV Sürüş Modunun otomatik olarak 
iptal edilmesi

EV sürüş modunda ilerlerken, benzinli 
motor aşağıdaki durumlarda yeniden çalı-
şabilir. EV sürüş modu iptal edildiğinde, bir 
uyarı sesi duyulacak ve EV sürüş modu gös-
tergesi yanıp sönecek ve kapanacaktır.

Hybrid akü (çekiş aküsü) şarj seviyesi 
düşükse.
"Enerji monitörü” üzerinde gösterilen 
kalan akü düzeyi, düşüktür. (S.118)

Araç hızı yüksekse.

Gaz pedalına sertçe basıldığında veya 
araç yokuştaysa.

EV Sürüş Modu (LC500h)

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

Bu mod, sabah erken veya gece geç 
saatlerde şehir içinde veya kapalı 
otoparklarda motor gürültüsü ve 
gaz emisyonu olmadan sürüş yapa-
bilmenizi sağlar.

Kullanım talimatları
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Sürücüye önceden otomatik iptal işlemini 
bildirmek mümkünse, araç bilgi ekranında 
önceden bir bildiri mesajı görüntülenir.

EV sürüş modunda olası sürüş menzili

EV sürüş modunda sürüş menzili birkaç yüz 
metreden yaklaşık 1 km’ye kadar değişken-
lik gösterir. Bununla birlikte, araç koşullarına 
bağlı olarak, EV sürüş modunun kullanıla-
mayacağı durumlar mevcuttur. 
(Mümkün olan menzil hybrid akünün [çekiş 
aküsü] şarj seviyesine ve sürüş koşullarına 
bağlıdır.)

Yakıt tasarrufu

Hybrid sistem normal sürüş esnasında ola-
bilecek en iyi yakıt ekonomisini elde etmek 
için tasarlanmıştır. (Benzinli ve elektrikli 
motor [çekiş motoru] kullanarak). Aracı 
gereğinden fazla süreyle EV sürüş 
modunda kullanmak yakıt tasarrufunu düşü-
rebilir.

Araç bilgi ekranında “EV Mode Unavai-
lable” (EV modu kullanılamaz) mesajı 
gösterilirse

EV sürüş modu devrede değildir. EV sürüş 
modunun devrede olmamasının nedeni 
görünebilir (araç rölantide, akü şarj seviyesi 
düşük, hız EV sürüş modu hız aralığından 
yüksek ya da gaz pedalına fazla basılmış). 
EV sürüş modunu kullanılabilir olduğu 
durumda devreye alın.

Araç bilgi ekranında “EV Mode Deacti-
vated” (EV modu kullanılamaz) mesajı 
gösterilirse

EV sürüş Modu otomatik olarak iptal edildi. 
EV sürüş modunun devrede olmamasının 
nedeni (akü şarj seviyesi düşük, araç hızı EV 
sürüş modu hız aralığından yüksek, gaz 
pedalına fazla basılmış) görülebilir. EV sürüş 
modunu tekrar açmaya çalışmadan önce 
aracı bir süre kullanmaya çalışın.

DİKKAT

Sürüş sırasında dikkatli olun
EV sürüş modunda giderken, aracın çev-
resindeki bölgeye özel dikkat gösterin. 
Motor gürültüsü olmadığı için yayalar, 
bisikletliler veya diğer insanlar ve çevre-
deki araçlar aracın çalıştığını veya onlara 
yaklaştığını fark edemeyebilirler. Bu 
nedenle aracı kullanırken çok dikkatli 
olun.
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*1*1: Normal sürüşte yakıt tüketimini iyileş-
tirmek ve gürültüyü azaltmak için vites 
konumunu D'ye getirin. Vites kumanda-
larını kullanarak sürüş durumunuza 
uygun dişli aralığını seçebilirsiniz.

*2*2: M modunda sürerken tüm vites 
konumları sabitlenebilir.

Vites konumları için
Kontak kapalı veya ACCESSORY konu-

mundayken vites konumu değiştirilemez.

Kontak KONTAK AÇIK konumunday-
ken, vites konumu sadece N konumuna 
alınabilir.

Motor çalışırken, vites konumu P’den D, 
N veya R’ye değiştirilebilir.

Vites konumu M’ye sadece D’den direkt 
olarak değiştirilebilir.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda vites kolunu 
hareket ettirerek veya P konum düğmesine 
basarak vites değiştirmeye çalıştığınızda 
sesli uyarı duyulur ve vites değişimi iptal olur 
veya vites konumu otomatik olarak N’ye alı-
nır. Bu durumda uygun vites konumunu 
seçin.

Vites değişiminin iptal olduğu durumlar:
• Fren pedalına basmadan vites kolunu 

hareket ettirerek vites konumu P’den 
başka bir konuma almaya çalışıldığında.

• Vites kolunu hareket ettirerek vites 
konumu P veya N’den M’ye almaya çalı-
şıldığında.

• Araç çalışır durumdayken P konum düğ-

mesine basıldığında.*1

Vites konumunun otomatik olarak N’ye 
alındığı durumlar:

• Araç ileri yönde hareket ederken vites 
kolunu hareket ettirerek vitesi R’ye 

almaya çalıştığınızda.*2

• Araç geriye hareket ederken vites kolunu 
hareket ettirerek vitesi D’ye almaya çalış-

tığınızda.*3

• Vites konumu R'den M'ye değiştirildi-
ğinde

Belirli bir hızda sürerken N seçilirse, vites 
kolu N konumunda tutulmasa bile vites 
N'ye geçer. Bu durumda sesli uyarı verilir 
ve araç bilgi ekranında sürücüye vitesin 
N'ye alındığını bildiren bir doğrulama 
mesajı gösterilir.

*1*1: Aşırı düşük hızlarda sürüşte vites P’ye 
geçebilir.

*2*2: Düşük hızlarda sürüşte vites R’ye 
geçebilir.

*3*3: Düşük hızlarda sürüşte vites D’ye 
geçebilir.

Geri vites uyarı sesi
Araç geri vitese alındığında, aracın geri 
viteste olduğunu sürücüye bildirmek için bir 
uyarı sesi duyulur.

Otomatik şanzıman (LC500)

Amacınıza ve durumunuza bağlı 
olarak vites konumunu seçin.

Vites konumu amacı ve işlevi

Vites konumu Amaç veya işlev

P
Araç park halinde veya 

aracı çalıştırırken

R Geriye hareket

N
Boş konum

(Gücün aktarılmadığı 
durum)

D Normal sürüş*1

M M modunda sürüş*2 
(S.216)
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Otomatik şanzımanı korumak için
Otomatik şanzıman sıvısı sıcaklığı yüksekse, 
araç bilgi ekranında “Transmission Fluid 
Temp High” (Şanzıman Sıvısı Sıcaklığı Yük-
sek, Lütfen Kullanıcı El Kitabı'na Bakın) 
görüntülenir ve araç otomatik olarak şanzı-
man koruma moduna girer. Aracı herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya güvenilir başka bir servise gösterin.

Sabit hız kontrolü ya da tam hız aralığına 
sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü 
etkin olduğunda sürüş yaparken

Motor frenini kullanmak için aşağıdaki 
işlemleri uygulasanız bile, sabit hız kontrol 
sistemi veya tam hız aralığına sahip dinamik 
radarlı sabit hız kontrol sistemi iptal edilme-
diği için motor freni uygulanmaz.

D konumunda sürerken 9, 8, 7, 6, 5 veya 
4. vitese düşme.

D konumunda giderken sürüş modunu 
sport moduna alma. (S.283)

Ani başlatmanın sınırlandırılması (Sürüş 
Kalkış Kontrolü)

S.193

AI-SHIFT
AI-SHIFT (Akıllı vites değiştirme), sürücü-
nün performansına ve sürüş koşullarına 
göre vitesi otomatik olarak uygun vitese 
ayarlar.
AI SHIFT, vites D konumundayken otomatik 
olarak çalışır. (Vites M konumuna alındı-
ğında bu işlev iptal olur.)

Vites kullanımı ile ilgili bir mesaj görün-
tülenirse

Vites konumunun hatalı olarak seçilmesini 
veya aracın beklenmedik şekilde hareket 
etmesini önlemek için vites konumu otoma-
tik olarak değiştirilebilir veya vites kolunun 
hareket ettirilmesi gerekebilir. Bu durumda 
araç bilgi ekranındaki mesajlara uygun ola-
rak vites konumunu değiştirin.

 12 volt aküyü şarj ettikten/tekrar bağla-
dıktan sonra

S.383

Kişiselleştirme
Ayarlar (geri vites uyarı sesi vs.) değiştirile-
bilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

DİKKAT

Kaygan yüzeylerde araç kullanırken
Aniden hızlanmayın ve vites değiştirme-
yin.

Motor frenlemesindeki ani değişiklikler 
aracın dönmesine veya kaymasına, dola-
yısıyla kazaya sebep olabilir.

UYARI

Vites kontrol sisteminin arızalanabile-
ceği durumlar

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri 
gerçekleşirse vites kontrol sistemi arıza-
lanmış olabilir. Aracınızı hemen güvenli 
ve düz bir yerde durdurun, park freni 
uygulayın ve herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya Lexus servisine veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele baş-
vurun.

Araç bilgi ekranında vites kontrol sis-
temi ile ilgili uyarı mesajı görüntüle-
nirse.

Ekranda birkaç saniye boyunca hiçbir 
vites konumu seçilmediğini belirten bir 
mesaj görüntülenirse.
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Vites kolu

Vites kolunu, vites konumu göstergesin-
deki ok yönünde nazik ve güvenli bir 
şekilde hareket ettirin.

N'ye geçmek için, vites kolunu ok yönünde 
kaydırın ve öylece tutun.

Her bir değiştirme işleminden sonra nor-

mal ( ) konumuna dönmesine izin ver-

mek için vites kolunu bırakın.

Vitesi M konumuna almak, sadece D 
konumu seçiliyken mümkündür.

P'den N, D veya R'ye, N, D, M veya R'de 
P'ye, D'den M'ye ya da R'ye veya R'den 
D'ye geçerken, fren pedalına basıldığından 
ve aracın durduğundan emin olun.

Vites konum göstergesi

Gösterge ekranı:

Mevcut vites konumu vurgulanır.

D veya M dışındaki herhangi bir vites 
konumu seçildiğinde, M yönündeki ok ve 

M konum göstergesi gri renkte görüntüle-
nir.

Vites kolu ekranı:

Mevcut vites konumu aydınlatılır.

Vites konumunu seçerken gösterge paneli 
üzerindeki vites konum göstergesine baka-
rak istenen moda geçildiğinden emin olun.

P konum düğmesi

 Vitesi P konumuna alırken

Aracı tamamen durdurun, park frenini 
çalıştırın ve P konumu düğmesine 
basın.

Vites P'ye alındığında, düğme ışığı yanar.

Vites konum göstergesinin P konumunda 
olduğunu kontrol edin.

Vites kolunu kullanma

A

A

DİKKAT

Vites konumları için

Vites kolu topuzunu sökmeyin ve oriji-
nal Lexus vites kolu topuzundan başka 
bir şey kullanmayın. Ayrıca vites koluna 
herhangi bir şey asmayın.
Aksi takdirde vites kolunun geri dönüş 
fonksiyonu çalışmayabilir ve bu durum 
araç hareket halindeyken kazaya 
neden olabilir.

Vitesin yanlışlıkla değişmesini önle-
mek için kullanmadığınızda vites 
koluna dokunmayın.

P konumu düğmesi

C
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 Vites kolunu P konumundan başka 
bir konuma almak

 Vites kolunu, fren pedalına sıkıca 
basarken hareket ettirin. Fren peda-
lına basmadan vites kolu hareket 
ettirilirse sesli uyarı duyulur ve vites 
değiştirme işlemi devre dışı kalır.

 Vites konumunu seçerken gösterge 
paneli üzerindeki vites konum gös-
tergesine bakarak istenen moda 
geçildiğinden emin olun.

 Vites konumu direkt olarak P'den 
M'ye değiştirilemez.

Otomatik P konumu seçme işlevi

Aşağıdaki durumlarda, vites konumu oto-
matik olarak P olarak değiştirilir.

Kontak AÇIK modunda ve vites konumu 
P haricinde bir konumdayken kontak 
düğmesine basıldığında (vites konumu P 
olarak değiştirildikten sonra kontak kapa-

nır)*

Acil bir durumda araç kullanırken motor 
durdurulduktan sonra araç durduruldu-
ğunda

Vites konumu P haricindeki bir konum-
dayken 12 voltluk akünün voltajı düştü-
ğünde

**: Aracı durdurmadan hemen önce 
olduğu gibi son derece yavaş hızlarda 
kontak düğmesine basıldığında, vites 
konumu otomatik olarak P olarak deği-
şebilir. Kontak düğmesine basmadan 
önce aracın tamamen durduğundan 
emin olun.

Vites kolu P konumundan çıkarıla-
mazsa

Aracın 12 volt aküsü deşarj olmuş olabilir. 
Bu durumda 12 volt aküyü kontrol edin. 
(S.452)

DİKKAT

P konumu düğmesi
Araç hareket halindeyken, P 

konum düğmesine basmayın.
Çok düşük hızlarda sürerken (ara-
cın durmak üzere olduğu durumlar 
gibi) P konumu düğmesine basma-
yın, vites P’ye geçtiğinde araç ani-
den durabilir ve bu durum kazaya 
yol açabilir.

Vitesin yanlışlıkla değişmesini önle-
mek için kullanmadığınızda P 
konumu düğmesine dokunmayın.

UYARI

Vites kolu ve P konum düğmesinin 
çalışmasıyla ilgili notlar

Vites kolu ve P konum düğmesini 
arka arkaya hızla çalıştırmayın.

Sistem koruması devreye girebilir ve 
geçici olarak vites konumunu P 
dışında bir konuma almak mümkün 
olmayabilir. Bu durumda vites konu-
munu tekrar değiştirmeden önce lüt-
fen bir süre bekleyin.
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Sürüş

 Sürüş modu

S.286

 Kar modu

Kar gibi kaygan yüzeylerde sürerken 
koşullara uyum sağlamak için kar 
modu seçilebilir.

 düğmesini geriye doğru çevirin.

Kar modu göstergesi yanar.

Normal moda dönmek için  düğme-

sini tekrar geri çevirin.

Otomatik kar modu iptali

Araç kar modunda kullanıldıktan sonra güç 
düğmesi kapalı konuma getirildiğinde, kar 
modu otomatik olarak iptal edilir.

Geçici olarak manuel vites ile aracı 
kullanmak için, "-" veya "+" direksiyon-
dan vites kumandasını kullanın.

Direksiyondaki "-" vites kumandası kul-
lanıldığında, vites sürüş koşullarına 
uygun motor freni kuvveti sağlayan bir 
konuma geçirilir. "+" vites kumandası 

kullanıldığında, vites değiştirme aralığı 
geçerli aralığın bir üstü aralığa geçer.

Vites aralığının değiştirilmesi ile izin 
verilen en üst vites konumu sınırlanabi-
lir. Bu da gereksiz vites yükseltmeye 
engel olur ve motor freni kuvvetinin 
kontrol edilebilmesine yardımcı olur.

1 Vites artırma

2 Vites düşürme

Seçilen vites konumu, ekranda D1 ile D10 
arasında gösterilir.

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

Düşük vites, yüksek vitese göre daha fazla 
motor freni sağlar.

Sürüş modunun seçilmesi

D konumunda vites konumları-
nın seçilmesi

Gösterge 
ekranı

Fonksiyon

D2 - D10

D1 ve seçili vites aralığı ara-
sındaki vitesler, otomatik 
olarak araç hızı ve sürüş 
koşullarına göre seçilir

D1
D1'de vites aralığının ayar-

lanması
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D konumunda vites değişiminin otoma-
tik olarak devre dışı bırakılması

D konumunda vites değişimi aşağıdaki 
durumlarda devre dışı bırakılır:

Araç durmaya yakın olduğunda

Gaz pedalına belirli bir süreden daha 
fazla basıldığında

Vites kolu yeniden D konumuna alınırsa

 “+” vites kumandası basılı tutulurken

Vites küçültme sınırlaması sesli uyarısı

Güvenliği ve sürüş performansını sağlamak 
için vites küçültmede bazı kısıtlamalar olabi-
lir. Bazı durumlarda, vites kumandası kulla-
nılsa dahi vites küçültme mümkün 
olmayabilir. (Uyarı sesi iki kez duyulur.)

M moduna girmek için, vites kolunu M 
konumuna alın. Vites kumandalarını 
kullanarak vites seçimi yapılabilir ve 
istediğiniz viteste sürüş yapabilirsiniz.

1 Vites artırma

2 Vites düşürme

Direksiyondaki vites kumandası her hare-
ket ettirildiğinde vites kademesi değişimi 
olur.

M1 ila M10 arası seçilen vites konumu 
sabitlenir ve ekranda gösterilir.

M konumundayken, direksiyondaki 
vites kumandaları kullanılmadığı 
sürece vites değişimi olmayacaktır.

Ancak M konumunda bile, aşağıdaki 
durumda vites otomatik olarak değişe-
cektir:

 Araç hızı düştüğünde (yalnızca vites 
düşürme).

 Motor soğutma sıvısı sıcaklığı düşük, 
otomatik şanzıman sıvısı sıcaklığı 
yüksek ya da düşük veya başka bir 
nedenle motor veya otomatik şanzı-
manı korumak gerekirse.

Ayrıca, bir vites yükseltme işlemi ger-
çekleştirilse dahi, araç hızı düşük oldu-
ğunda vites değişmez.

Vites küçültme sınırlaması sesli uyarısı
Güvenliği ve sürüş performansını sağlamak 
için vites küçültmede bazı kısıtlamalar olabi-
lir. Bazı durumlarda, vites kumandası kulla-
nılsa dahi vites küçültme mümkün 
olmayabilir. (Uyarı sesi iki kez duyulur.)

Vites değiştirme göstergesi motor per-
formansı limitleri dahilinde sürücünün 
daha iyi yakıt ekonomisi sağlaması ve 
egzoz emisyonlarını azaltmasına yar-
dımcı olur.

“M” konumunda vites seçilmesi

Vites Konum Göstergesi (bazı 
modellerde)
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Sürüş

Çalışmazken

Vites yükseltme göstergesi

 Vites değiştirme göstergesi fonksi-
yonu

 Bu işlev, M moduna geçince otoma-
tik olarak devreye girer.

 Vites değiştirme göstergesini izleye-
rek ve uygun şekilde vites yükselte-
rek, daha iyi yakıt tasarrufu ve düşük 
egzoz emisyonu sağlanabilir.

 Vites değiştirme göstergesinin vites 
küçültme için benzer bir işlevi 
bulunmamaktadır.

 Vites değiştirme göstergesi, sürüş 
koşullarına bağlı olarak M modunda 
sürüş yaparken vites değiştirme ışı-
ğını yakmayabilir.

*1*1: Normal sürüşte yakıt tüketimini iyileş-
tirmek ve gürültüyü azaltmak için vites 
konumunu D'ye getirin. Vites kumanda-
larını kullanarak sürüş durumunuza 
uygun dişli aralığını seçebilirsiniz.

*2*2: M modunda sürerken tüm vites 
konumları sabitlenebilir.

Vites konumları için
Güç düğmesi kapalı konumdayken vites 

konumu değiştirilemez.

Power düğmesi ON konumundayken 
(hybrid sistem çalışmıyor), vites sadece N 
konumuna geçecektir.

 "READY" göstergesi yandığında, vites 
konumu P’den D, N veya R’ye değiştirile-
bilir.

 "READY" göstergesi yanıp söndüğünde, 
vites kolunu kullansanız bile vites konumu 
P dışında bir konuma alınamaz. "READY" 
ışığının yanıp sönmeden tamamen yanma 

DİKKAT

Vites değiştirme göstergesi

Güvenlik için, sürücü sadece ekrana 
bakmamalıdır. Trafik ve yol durumuna 
göre bunu yapmak güvenli olduğunda 
göstergeyi referans alın. 
Aksi takdirde kazaya neden olabilir.

A

B

Hybrid şanzıman (LC500h)

Amacınıza ve durumunuza bağlı 
olarak vites konumunu seçin.

Vites konumu amacı ve işlevi

Vites konumu Amaç veya işlev

P
Araç park halinde/hybrid 

sistemi çalıştırılırken

R Geriye hareket

N
Boş konum 

(Gücün aktarılmadığı 
durum)

D Normal sürüş*1

M M modunda sürüş*2 
(S.222)
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haline geçmesini bekleyiniz ve vites 
kolunu hareket ettirin.

Vites konumu M’ye sadece D’den direkt 
olarak değiştirilebilir.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda vites kolunu 
hareket ettirerek veya P konum düğmesine 
basarak vites değiştirmeye çalıştığınızda 
sesli uyarı duyulur ve vites değişimi iptal olur 
veya vites konumu otomatik olarak N’ye alı-
nır. Bu durumda uygun vites konumunu 
seçin.

Vites değişiminin iptal olduğu durumlar:
• Fren pedalına basmadan vites kolunu 

hareket ettirerek vites konumu P’den 
başka bir konuma almaya çalışıldığında.

• Vites kolunu hareket ettirerek vites 
konumu P veya N’den M’ye almaya çalı-
şıldığında.

• Araç çalışır durumdayken P konum düğ-

mesine basıldığında.*1

Vites konumunun otomatik olarak N’ye 
alındığı durumlar:

• Araç ileri yönde hareket ederken vites 
kolunu hareket ettirerek vitesi R’ye 

almaya çalıştığınızda.*2

• Araç geriye hareket ederken vites kolunu 
hareket ettirerek vitesi D’ye almaya çalış-

tığınızda.*3

• Vites konumu R'den M'ye değiştirildi-
ğinde

Belirli bir hızda sürerken N seçilirse, vites 
kolu N konumunda tutulmasa bile vites 
N'ye geçer. Bu durumda sesli uyarı verilir 
ve araç bilgi ekranında sürücüye vitesin 
N'ye alındığını bildiren bir doğrulama 
mesajı gösterilir.

*1*1: Aşırı düşük hızlarda sürüşte vites P’ye 
geçebilir.

*2*2: Düşük hızlarda sürüşte vites R’ye 
geçebilir.

*3: Düşük hızlarda sürüşte vites D’ye 
geçebilir.

Geri vites uyarı sesi

Araç geri vitese alındığında, aracın geri 
viteste olduğunu sürücüye bildirmek için bir 
uyarı sesi duyulur.

Hybrid şanzımanı korumak için
Şanzıman sıvısı sıcaklığı yüksekse, araç bilgi 
ekranında “Transmission Fluid Temp High 
See Owner's Manual” (Şanzıman Sıvısı 
Sıcaklığı Yüksek, Lütfen Kullanıcı El 
Kitabı'na Bakın) görüntülenir ve araç oto-
matik olarak şanzıman koruma moduna 
girer. Aracı herhangi bir yetkili Lexus bayisi 
ya da Lexus servisi veya güvenilir başka bir 
servise gösterin.

Sabit hız kontrolü ya da tam hız aralığına 
sahip dinamik radarlı sabit hız kontrolü 
etkin olduğunda sürüş yaparken

Sabit hız kontrol sistemi veya tam hız ara-
lığına sahip dinamik radarlı sabit hız kont-
rol sistemi çalışırken, sistem vites 
kumandası hareketlerine yanıt vermez.

Motor frenini etkinleştirmek amacıyla 
sürüş modu spor moduna alındığında 
bile, sabit hız kontrolü veya tam hız aralı-
ğına sahip dinamik radarlı sabit hız kont-
rol sistemi iptal edilmez ve motor freni 
etkinleştirilmez.

Ani başlatmanın sınırlandırılması (Sürüş 
Kalkış Kontrolü)

S.193

AI-SHIFT

AI-SHIFT (Akıllı vites değiştirme), sürücü-
nün performansına ve sürüş koşullarına 
göre vitesi otomatik olarak uygun vitese 
ayarlar. AI SHIFT, vites D konumundayken 
otomatik olarak çalışır. (Vites M konumuna 
alındığında bu işlev iptal olur.)

Vites kullanımı ile ilgili bir mesaj görün-
tülenirse

Vites konumunun hatalı olarak seçilmesini 
veya aracın beklenmedik şekilde hareket 
etmesini önlemek için vites konumu otoma-
tik olarak değiştirilebilir veya vites kolunun 
hareket ettirilmesi gerekebilir. Bu durumda 
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Sürüş

araç bilgi ekranındaki mesajlara uygun ola-
rak vites konumunu değiştirin.

 12 volt aküyü şarj ettikten/tekrar bağla-
dıktan sonra

S.383

Kişiselleştirme
Ayarlar (geri vites uyarı sesi vs.) değiştirile-
bilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

Vites kolu

Vites kolunu, vites konumu göstergesin-
deki ok yönünde nazik ve güvenli bir 
şekilde hareket ettirin.

N'ye geçmek için, vites kolunu ok yönünde 
kaydırın ve öylece tutun.

Her bir değiştirme işleminden sonra nor-

mal ( ) konumuna dönmesine izin ver-

mek için vites kolunu bırakın.

Vitesi M konumuna almak, sadece D 
konumu seçiliyken mümkündür.

P'den N, D veya R'ye, N, D, M veya R'de 
P'ye, D'den M'ye ya da R'ye veya R'den 
D'ye geçerken, fren pedalına basıldığından 
ve aracın durduğundan emin olun.

Vites konum göstergesi

Gösterge ekranı:

Mevcut vites konumu vurgulanır.

D veya M dışındaki herhangi bir vites 
konumu seçildiğinde, M yönündeki ok ve 

DİKKAT

Kaygan yüzeylerde araç kullanırken

Aniden hızlanmayın ve vites değiştirme-
yin. 
Motor frenlemesindeki ani değişiklikler 
aracın dönmesine veya kaymasına, dola-
yısıyla kazaya sebep olabilir.

UYARI

Hybrid akü (çekiş aküsü) şarjı
Vites kolu N konumunda ise, hybrid araç 
aküsü (çekiş aküsü) şarj edilmeyecektir. 
Akünün deşarj olmasını engellemek için 
vitesi uzun süre N konumunda bırakmak-
tan kaçının.

Vites kontrol sisteminin arızalanabile-
ceği durumlar

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri 
gerçekleşirse vites kontrol sistemi arıza-
lanmış olabilir. Aracınızı hemen güvenli 
ve düz bir yerde durdurun, park freni 
uygulayın ve herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya Lexus servisine veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele baş-
vurun.

Araç bilgi ekranında vites kontrol sis-
temi ile ilgili uyarı mesajı görüntüle-
nirse.

Ekranda birkaç saniye boyunca hiçbir 
vites konumu seçilmediğini belirten bir 
mesaj görüntülenirse.

Vites kolunu kullanma

A

B
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M konum göstergesi gri renkte görüntüle-
nir.

Vites kolu ekranı:

Mevcut vites konumu aydınlatılır.

Vites konumunu seçerken gösterge paneli 
üzerindeki vites konum göstergesine baka-
rak istenen moda geçildiğinden emin olun.

P konum düğmesi

 Vitesi P konumuna alırken

Aracı tamamen durdurun, park frenini 
çalıştırın ve P konumu düğmesine 
basın.

Vites P'ye alındığında, düğme ışığı yanar.

Vites konum göstergesinin P konumunda 
olduğunu kontrol edin.

 Vites kolunu P konumundan başka 
bir konuma almak

 Vites kolunu, fren pedalına sıkıca 
basarken hareket ettirin. Fren peda-
lına basmadan vites kolu hareket 
ettirilirse sesli uyarı duyulur ve vites 
değiştirme işlemi devre dışı kalır.

 Vites konumunu seçerken gösterge 
paneli üzerindeki vites konum gös-
tergesine bakarak istenen moda 
geçildiğinden emin olun.

 Vites konumu direkt olarak P'den 
M'ye değiştirilemez.

Otomatik P konumu seçme işlevi

Aşağıdaki durumlarda, vites konumu oto-
matik olarak P olarak değiştirilir.

Güç düğmesi ON modundayken ve vites 
konumu P haricinde bir konumdayken 
güç düğmesine basıldığında (vites 
konumu P olarak değiştirildikten sonra 

güç düğmesi kapanır)*

Acil bir durumda araç kullanırken hybrid 
sistem durdurulduktan sonra araç durdu-
rulduğunda

Vites konumu P haricindeki bir konum-
dayken 12 voltluk akünün voltajı düştü-
ğünde

DİKKAT

Vites konumları için

Vites kolu topuzunu sökmeyin ve oriji-
nal Lexus vites kolu topuzundan başka 
bir şey kullanmayın. Ayrıca vites koluna 
herhangi bir şey asmayın.
Aksi takdirde vites kolunun geri dönüş 
fonksiyonu çalışmayabilir ve bu durum 
araç hareket halindeyken kazaya 
neden olabilir.

Vitesin yanlışlıkla değişmesini önle-
mek için kullanmadığınızda vites 
koluna dokunmayın.

P konumu düğmesi

C
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Sürüş

**: Aracı durdurmadan hemen önce 
olduğu gibi son derece yavaş hızlarda 
güç düğmesine basıldığında, vites 
konumu otomatik olarak P olarak deği-
şebilir. Güç düğmesine basmadan 
önce aracın tamamen durduğundan 
emin olun.

Vites kolu P konumundan çıkarılamazsa
Aracın 12 volt aküsü deşarj olmuş olabilir. 
Bu durumda 12 volt aküyü kontrol edin. 
(S.452)

 Sürüş modu

S.286

 Kar modu

Kar gibi kaygan yüzeylerde sürerken 
koşullara uyum sağlamak için kar 
modu seçilebilir.

 düğmesini geriye doğru çevirin.

Kar modu göstergesi yanar.

Normal moda dönmek için  düğme-

sini tekrar geri çevirin.

Otomatik kar modu iptali

Araç kar modunda kullanıldıktan sonra güç 
düğmesi kapalı konuma getirildiğinde, kar 
modu otomatik olarak iptal edilir.

Geçici olarak manuel vites ile aracı 
kullanmak için, "-" veya "+" direksiyon-
dan vites kumandasını kullanın. 
Direksiyondaki "-" vites kumandası kul-
lanıldığında, vites sürüş koşullarına 
uygun motor freni kuvveti sağlayan bir 
konuma geçirilir. "+" vites kumandası 

DİKKAT

P konumu düğmesi
Araç hareket halindeyken, P 

konum düğmesine basmayın.
Çok düşük hızlarda sürerken (ara-
cın durmak üzere olduğu durumlar 
gibi) P konumu düğmesine basma-
yın, vites P’ye geçtiğinde araç ani-
den durabilir ve bu durum kazaya 
yol açabilir.

Vitesin yanlışlıkla değişmesini önle-
mek için kullanmadığınızda P 
konumu düğmesine dokunmayın.

UYARI

Vites kolu ve P konum düğmesinin 
çalışmasıyla ilgili notlar

Vites kolu ve P konum düğmesini 
arka arkaya hızla çalıştırmayın.
Sistem koruması devreye girebilir ve 
geçici olarak vites konumunu P 
dışında bir konuma almak mümkün 
olmayabilir. Bu durumda vites konu-
munu tekrar değiştirmeden önce lüt-
fen bir süre bekleyin.

Sürüş modunun seçilmesi

D konumunda vites konumları-
nın seçilmesi
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kullanıldığında, vites değiştirme aralığı 
geçerli aralığın bir üstü aralığa geçer. 
Vites aralığının değiştirilmesi ile izin 
verilen en üst vites konumu sınırlanabi-
lir. Bu da gereksiz vites yükseltmeye 
engel olur ve motor freni kuvvetinin 
kontrol edilebilmesine yardımcı olur.

1 Vites artırma

2 Vites düşürme

Seçilen vites konumu, ekranda D1 ile D10 
arasında gösterilir.

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

Düşük vites, yüksek vitese göre daha fazla 
motor freni sağlar.

D konumunda vites değişiminin otoma-
tik olarak devre dışı bırakılması

D konumunda vites değişimi aşağıdaki 
durumlarda devre dışı bırakılır:

Araç durmaya yakın olduğunda

Gaz pedalına belirli bir süreden daha 
fazla basıldığında

Vites kolu yeniden D konumuna alınırsa

 "+" vites kumandası basılı tutulduğunda

 Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı hız 
kontrolü etkinken

Vites küçültme sınırlaması sesli uyarısı

Güvenliği ve sürüş performansını sağlamak 
için vites küçültmede bazı kısıtlamalar olabi-
lir. Bazı durumlarda, vites kumandası kulla-
nılsa dahi vites küçültme mümkün 
olmayabilir. (Uyarı sesi iki kez duyulur.)

M moduna girmek için, vites kolunu M 
konumuna alın. Vites kumandalarını 
kullanarak vites seçimi yapılabilir ve 
istediğiniz viteste sürüş yapabilirsiniz.

1 Vites artırma

2 Vites düşürme

Direksiyondaki vites kumandası her hare-
ket ettirildiğinde vites kademesi değişimi 
olur.

Gösterge 
ekranı

Fonksiyon

D2 - D10

D1 ve seçili vites aralığı ara-
sındaki vitesler, otomatik ola-

rak araç hızı ve sürüş 
koşullarına göre seçilir

D1
D1'de vites aralığının ayarlan-

ması

M konumunda vites seçilmesi
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M1 ila M10 arası seçilen vites konumu 
sabitlenir ve ekranda gösterilir.

M konumundayken, direksiyondaki 
vites kumandaları kullanılmadığı 
sürece vites değişimi olmayacaktır.

Ancak M konumunda bile, aşağıdaki 
durumda vites otomatik olarak değişe-
cektir:

 Araç hızı düştüğünde (yalnızca vites 
düşürme).

 Araç hızı arttığında (yalnızca vites 
artırılabilir).

 Gaz pedalına sıkıca basıldığında.

 Şanzıman sıvısı sıcaklığı yüksek veya 
düşük olduğunda veya başka 
nedenlerle şanzımanın korunması 
gerektiğinde.

Ayrıca, bir vites yükseltme işlemi ger-
çekleştirilse dahi, araç hızı düşük oldu-
ğunda vites değişmez.

Vites küçültme sınırlaması sesli uyarısı
Güvenliği ve sürüş performansını sağlamak 
için vites küçültmede bazı kısıtlamalar olabi-
lir. Bazı durumlarda, vites kumandası kulla-
nılsa dahi vites küçültme mümkün 
olmayabilir. (Uyarı sesi iki kez duyulur.)

Vites değiştirme göstergesi motor per-
formansı limitleri dahilinde sürücünün 
daha iyi yakıt ekonomisi sağlaması ve 
egzoz emisyonlarını azaltmasına yar-
dımcı olur.

Çalışmazken

Vites yükseltme göstergesi

 Vites değiştirme göstergesi fonksi-
yonu

 Bu işlev, M moduna geçince otoma-
tik olarak devreye girer.

 Vites değiştirme göstergesini izleye-
rek ve uygun şekilde vites yükselte-
rek, daha iyi yakıt tasarrufu ve düşük 
egzoz emisyonu sağlanabilir.

 Vites değiştirme göstergesinin vites 
küçültme için benzer bir işlevi 
bulunmamaktadır.

 Vites değiştirme göstergesi, sürüş 
koşullarına bağlı olarak M modunda 
sürüş yaparken vites değiştirme ışı-
ğını yakmayabilir.

Vites Konum Göstergesi
DİKKAT

Vites değiştirme göstergesi 

Güvenlik için, sürücü sadece ekrana 
bakmamalıdır. Trafik ve yol durumuna 
göre bunu yapmak güvenli olduğunda 
göstergeyi referans alın. 
Aksi takdirde kazaya neden olabilir.

A

B
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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 ara-
sına getirip bırakın)

Sol sinyal 3 kez yanıp söner.

4 Sola dönüş

Sinyallerin çalışması

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda <AÇIK mod>.

Sinyaller normalden daha hızlı yanıp 
sönüyorsa

Ön veya arka sinyal ampullerinin sağlam 
olup olmadığını kontrol edin.

Şerit değiştirmeden önce sinyallerin 
yanıp sönmesi durursa

Kolu tekrar çalıştırın.

Kişiselleştirme
S.483

Sinyal kolu

Kullanım talimatları
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 Manuel modun kullanılması

Park freni manuel olarak çalıştırılabilir 
ve serbest bırakılabilir.

1 Park frenini çekmek için düğmeyi 
itin

Park freni gösterge ışığı yanacaktır.

Acil bir durumla karşılaşıldığında ve sürüş 
sırasında park freninin kullanılması gerekti-
ğinde, park freni düğmesine basın ve basılı 
tutun.

2 Park frenini bırakmak için düğmeyi 
çekin

• Fren pedalına basılı haldeyken park freni 
düğmesine basın.

• Park freni otomatik serbest bırakma 
fonksiyonunu kullanarak park freni gaz 
pedalına basılarak serbest bırakılabilir. 
Bu işlevi kullanırken, gaz pedalına 
yavaşça basın.

Park freni gösterge ışığının söndüğünden 
emin olun.

 Otomatik modu açma

Araç dururken, araç bilgi ekranında bir 
mesaj görünene kadar park freni düğ-
mesini basılı tutun

Otomatik mod açık olduğunda, park 
freni aşağıdaki şekilde çalışır.

 Vites konumu P'den değiştirildi-
ğinde park freni serbest bırakılır ve 
park freni gösterge ışığı söner.

 Vites konumu P'ye alındığında, park 
freni çekilir ve park freni gösterge 
ışığı yanar.

Araç dururken ve fren pedalına bastığı-
nızda vites kolunu ve P konumu düğ-
mesini kullanın.

Park freni

Park freni otomatik veya manuel 
olarak çekilebilir veya bırakılabilir.

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

Kullanım talimatları
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 Otomatik modu kapatma

Araç dururken, araç bilgi ekranında bir 
mesaj görünene kadar park freni düğ-
mesini çekili tutun

Park freninin çalışması
Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 

modunda değilken, park freni, park freni 
düğmesini kullanarak devre dışı bırakıla-
maz.

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda değilken, otomatik mod (oto-
matik fren çalıştırma ve serbest bırakma) 
kullanılamaz.

Park freni otomatik serbest bırakma 
işlevi

Vites konumu P'den alındığında, park 
freni otomatik modda serbest bırakılır.

Manuel modda aşağıdaki koşulların tümü 
karşılandığında, park freni gaz pedalına 
basarak serbest bırakılabilir.

• Sürücü kapısı kapalı olmalıdır
• Sürücü emniyet kemeri takmalıdır
• Vites D, M veya R konumundayken

Araç bilgi ekranında "EPB frequently 
operated Wait a minute" (EPB sık kulla-
nıldı bir dakika bekleyin) gösterilirse

Park freni kısa bir süre içinde arka arkaya 
çalıştırılırsa, sistem aşırı ısınmayı önlemek 
için çalışmayı engelleyebilir. Böyle bir 
durumda, park frenini çalıştırmaktan kaçı-
nın. Yaklaşık 1 dakika içinde sistem normale 
dönecektir.

Araç bilgi ekranında “EPB Activation 
Stopped Incompletely” (Elektronik Park 
Freninin Çalışması Tamamlanmadan 
Durdu) veya “EPB unavailable” (EPB 
kullanılamıyor) mesajı görüntülendi-
ğinde

Park freni düğmesine basın. Düğmeye bir-
kaç kez bastıktan sonra mesaj kaybolmu-
yorsa, sistem arızalı olabilir. Aracı herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya güvenilir başka bir servise gösterin.

Park freninin çalışma sesi

Park freni çalıştığında bir motor sesi duyula-
bilir. Bu bir arıza belirtisi değildir.

Park freni gösterge ışığı

Kontak <güç düğmesi> moduna bağlı ola-
rak park freni gösterge ışığı aşağıda açık-
landığı gibi yanar ve yanık kalır:
IGNITION ON (Kontak açık) modu 
<AÇIK mod>: Park freni devre dışı bırakı-
lana kadar yanık kalır.
IGNITION ON (Kontak açık) modunda 
<AÇIK mod> değil: Yaklaşık 15 saniye 
boyunca yanık kalır.

Kontak <güç düğmesi> park freni devre-
deyken kapalı konuma getirilirse, park 
freni gösterge ışığı yaklaşık 15 saniye 
boyunca yanık kalır. Bu bir arıza belirtisi 
değildir.

Park freni düğmesi arızalandığında

Otomatik mod (otomatik fren ayarı ve ser-
best bırakma) otomatik olarak açılır.

Aracı park etme

S.192

Park freni devreye girme sesli uyarısı
Araç park freni çekili haldeyken sürülürse 
bir sesli uyarı duyulur. Araç bilgi ekranında 
"EPB applied" (EPB uygulandı) mesajı 
görüntülenir (araç 5 km/saat hıza ulaştı-
ğında).
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Fren sistemi uyarı ışığı yanarsa
S.429

Kışın kullanım

S.324

Sistemi açmak için freni basılı tutma 
düğmesine basın

Freni basılı tutma işlevi bekleme göstergesi 

 yanar. Sistem freni basılı tutarken, fren 

basılı tutma göstergesi  yanar.

Freni basılı tutma sisteminin çalışma 
koşulları

Freni basılı tutma sistemi aşağıdaki durum-
larda çalıştırılamaz:

DİKKAT

Aracı park ederken
Küçük çocukları araçta yalnız bırakma-
yın. Park freni istem dışı olarak devre dışı 
bırakılabilir ve araç hareket ederek ciddi 
yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabile-
cek bir kazaya yol açabilir.

UYARI

Aracı park ederken
Aracı terk etmeden önce vites kolunu P 
konumuna alın, park frenini devreye alın 
ve aracın hareket etmediğinden emin 
olun.

Sistemde arıza olduğunda

Aracınızı güvenli bir yerde durdurun ve 
uyarı mesajlarını kontrol edin.

Arıza nedeniyle park freni devre dışı 
bırakılamadığında

Park freni devredeyken aracı kullanmak 
fren sisteminin aşırı ısınmasına neden ola-
rak, fren performansını azaltıp, fren aşın-
masını artıracaktır. Böyle bir durumda 
aracınızı hemen herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi veya Lexus servisine ya da 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyo-
nele gösterin.

Freni Basılı Tutma

Fren basılı tutma sistemi, fren peda-
lına basılarak araç durdurulğunda 
uygulanan frenleri basılı tutar. Bu 
sistem trafik sıkışıklığında veya tra-
fik ışığının değişmesini beklerken 
kullanılabilir.

Bu sistem, sistem çalışırken aracı 
durdurmak için fren pedalına basıl-
dığında ve vites D, M veya N konu-
mundayken freni basılı tutar. Vites 
D veya M konumundayken gaz 
pedalına basıldığında, sistem yumu-
şak bir kalkış için freni bırakır.

Sistemi etkinleştirme

A

B
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Sürücü kapısı açık.

Sürücü emniyet kemeri takmadığında.

Araç bilgi ekranında “EPB Activation 
Stopped Incompletely” (Elektronik Park 
Freninin Çalışması Tamamlanmadan 
Durdu) veya “EPB Malfunction Visit Your 
dealer” (EPB arızası bayinize gidin) 
mesajı görüntülenir.

Freni basılı tutma sistemi etkinleştirildiğinde 
yukarıdaki koşullardan biri algılanırsa, sis-
tem kapanır ve freni basılı tutma gösterge 
ışığı söner. Ayrıca sistem freni basılı tutarken 
koşullardan herhangi biri algılanırsa, uyarı 
sesi verilir ve araç bilgi ekranında bir mesaj 
görüntülenir. Park freni otomatik olarak 
etkinleştirilir.

Fren basılı tutma fonksiyonu
Sistem freni basılı tutmaya başladıktan 

sonra 3 dakika boyunca fren pedalı bıra-
kılırsa, park freni otomatik olarak devreye 
girer. Bu durumda sesli uyarı verilir ve 
araç bilgi ekranında bir mesaj görüntüle-
nir.

Sistem freni devrede tutarken sistemi 
kapatmak için, fren pedalına sıkıca basın 
ve tekrar düğmeye basın.

Araç dik bir yokuşta dururken, freni basılı 
tutma fonksiyonu aracı tutamayabilir. Bu 
durumda sürücünün frene basması gere-
kebilir. Bir sesli uyarı duyulacak ve araç 
bilgi ekranı sürücüye bu durumu bildire-
cektir. (S.438)

Sistem freni basılı tutarken park freni 
otomatik olarak etkinleştirildiğinde

Park freni otomatik olarak devre dışı bırakıl-
mayacaktır. Park frenini serbest bırakmak 
için aşağıdaki prosedürlerden birini yapın 
ve park freni gösterge lambasının söndü-
ğünden emin olun. (S.225)

 Fren pedalına basılıyken, park freni düğ-
mesini kullanın.

Emniyet kemerinizi takın, vites kolunun D 
veya R konumunda olup olmadığını kont-
rol edin ve gaz pedalına yavaş yavaş 
basın.

Herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonelde bir kontrol 
yapılması zorunlu hale geldiğinde

Freni basılı tutma bekleme göstergesi 
(yeşil), fren tutma sistemi çalışma koşulları 
karşılanmış haldeyken freni basılı tutma 
düğmesine basılsa bile yanmazsa, sistem 
arızalı olabilir. Aracı herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya güve-
nilir başka bir servise gösterin.

Araç bilgi ekranında “Brake Hold Una-
vailable” (Freni basılı tutma kullanıla-
maz) mesajı gösterilirse

Freni basılı tutma sistemi kullanılamaz. Freni 
basılı tutma sisteminin kullanılamamasının 
nedeni (sürücü kapısı açılır, sürücünün 
emniyet kemeri açılır veya kaput veya bagaj 
açılır) görüntülenir. Kullanılabilir olduğu 
durumda freni basılı tutma sistemini kulla-
nın.

Uyarı mesajı ve sesli uyarılar
Uyarı mesajları ve sesli uyarılar, sistem arı-
zalarını bildirmek veya sürücüye önlem 
almasını bildirmek için kullanılır. (S.438)

DİKKAT

Araç dik bir yokuşta dururken
Freni basılı tutma sistemini dik bir yokuşta 
kullanırken dikkatli olun. Freni basılı 
tutma fonksiyonu bu durumda aracı tuta-
mayabilir.

Araç kaygan bir yolda durduruldu-
ğunda

Lastiklerin yol tutma kabiliyeti yetersiz 
kaldığında, sistem aracı durduramaz. 
Araç kaygan bir yolda durduğunda sis-
temi kullanmayın.
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UYARI

Aracı park ederken
Freni basılı tutma sistemi, aracın uzun 
süre park halindeyken kullanımı için 
tasarlanmamıştır. Sistem freni basılı tutar-
ken kontak <güç düğmesi> kapalı 
konuma getirildiğinde fren serbest kala-
bilir ve araç harekete geçebilir. Kontağı 
<güç düğmesi> kullanırken fren pedalına 
basın, park frenini etkinleştirin ve vites 
kolunu P konumuna getirin.
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 düğmesinin kullanımı ışıkları 
aşağıdaki gibi açar:

1  Park, plaka ve gösterge paneli 

aydınlatma lambaları yanar.

2  Farlar ve yukarıda belirtilen 

tüm lambalar yanar.

3  Farlar, gündüz sürüş farları 

(S.228) ve yukarıda belirtilen 
lambalar yanar ve otomatik söner.

AUTO modu aşağıdaki koşullarda kulla-
nılabilir

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda <AÇIK mod>.

Gündüz sürüş farı işlevi

Gündüz sürüş sırasında aracınızın diğer 
sürücüler tarafından daha iyi görülebilmesi 

için, far düğmesi  konumundayken 

motor <hybrid sistem> çalıştırıldığında ve 
park freni devreden çıkarıldığında gündüz 
sürüş farları otomatik olarak devreye girer. 
(Ön konum lambalarından daha güçlü 
yanar.) Gündüz sürüş farı sistemi gece 
sürüşü için tasarlanmamıştır.

Far kontrol sensörü
Sensör üzerine bir cisim koyulduğunda 
veya ön cama sensörü örten bir cisim asıldı-
ğında, sensör düzgün çalışmayabilir. 
Bu durumda sensör ortamın aydınlık seviye-
sini doğru algılayamayabilir ve otomatik far 
sisteminin arızalanmasına neden olabilir.

Otomatik far kapatma sistemi

 Far düğmesi  konumundayken: Kon-

tak <güç düğmesi> ACCESSORY veya 
kapalı konuma alındığında farlar otomatik 
olarak söner.

 Far düğmesi  konumundayken: Kon-

tak <güç düğmesi> ACCESSORY veya 
kapalı konuma alındığında, farlar ve tüm 
ışıklar otomatik olarak söner.

Işıkları tekrar açmak için, kontağı <güç düğ-
mesi> AÇIK konuma getirin veya far düğ-

mesini  konumuna getirip tekrar  

Far düğmesi

Farlar manuel veya otomatik 
olarak çalıştırılabilir.

Farların açılması
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veya  konumuna getirin.

Sesli hatırlatma

Farlar açıkken, kontak <güç düğmesi> kapalı 
veya ACCESSORY konumuna getirilip 
sürücü kapısı açıldığında bir uyarı sesi duyu-
lur.

Otomatik far seviyesi ayarlama sistemi
Far seviyesi, diğer sürücüleri rahatsız etme-
mek için, araçtaki yolcu sayısına ve aracın 
yüklü olmasına bağlı olarak otomatik ayarla-
nır.

 12 voltluk akü gücünü koruma fonksi-
yonu

Aracın 12 voltluk aküsünün deşarj olmasının 
önlenmesi için, kontak <güç düğmesi> 

kapalı durumdayken far düğmesi  veya 

 konumunda olduğunda 12 voltluk akü 

gücünü koruma fonksiyonu devreye girer 
ve yaklaşık 20 dakika sonra tüm lambaları 
otomatik olarak söndürür.

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
moduna alındığında, 12 voltluk akü gücünü 
koruma fonksiyonu devreden çıkar.

Aşağıdakilerden herhangi biri gerçekleşti-
rildiğinde, 12 voltluk akü tasarrufu işlevi bir 
kez iptal edilir ve daha sonra yeniden etkin-
leştirilir. 12 voltluk akü tasarrufu işlevinin 
yeniden etkinleştirilmesinden 20 dakika 
sonra tüm lambalar otomatik olarak kapa-
nır:

 Far düğmesi çalıştırıldığında

Bir kapı açıldığında ya da kapatıldığında

Karşılama aydınlatmasının kontrolü

Kapıların kilidi giriş işlevini veya ışık düğ-

mesi  konumundayken uzaktan kuman-

danın giriş işlevini kullanarak açıldığında, 
geceleri ön konum, park ve plaka lambaları 
otomatik olarak çalışır.

Kişiselleştirme

Ayarlar (ışık sensörü hassasiyeti gibi) değiş-
tirilebilir. 

(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

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 
yapabilirsiniz.

Bu sistem farların ve ön konum lamba-
larının kontak <güç düğmesi> kapatıl-
dıktan sonra 30 saniye boyunca açık 
kalmasını sağlar.

Far düğmesi  konumundayken 

kontağı <güç düğmesi> kapattıktan 
sonra kolu kendinize doğru çekin ve 
bırakın.

UYARI

 12 volt akünün deşarj olmasını önle-
mek için

Motor <hybrid sistem> artık çalışmıyorsa 
ışıkları gereğinden fazla açık tutmayın.

Uzun farların açılması

Follow me home sistemi
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Işıkları kapatmak için, tekrar kolu kendinize 
doğru çekin ve bırakın.

Aşağıdaki koşullar sağlandığında, far-
lar (kısa far) yanarken, dönüş lambaları 
da yanar ve aracın hareket yönünü 
aydınlatır. Bu, gece kavşak noktala-
rında ya da park ederken sürüş sıra-
sında mükemmel görüş sağlamayı 
amaçlar.

 Direksiyon simidi çalışır

 Dönüş sinyal kolu çalıştığında

 Vites kolu R konumunda (hem sol 
hem de sağa dönüş lambaları)

Dönüş lambası kontrolü

Araç hızı yaklaşık 30 km/saat veya daha 
düşük olduğunda ışıklar açılır. Bununla 
birlikte, araç hızı yaklaşık 35 km/saat 
veya daha yükseğe arttığında ışıklar 
söner.

 Işıklar 30 dakika boyunca yanmaya 
devam ettikten sonra otomatik olarak 
söner.

**: Bazı modellerde

1 Far düğmesi  veya  konu-

mundayken kolu ileri itin.

2 Otomatik Uzun Far düğmesine 
basın.

Dönüş lambaları

Otomatik Uzun Far*

Otomatik Uzun Far sistemi araç içi 
kamera sensörünü kullanarak 
sokak lambalarının, ilerideki araç-
ların vb. ışıklarının parlaklığını 
değerlendirerek gerekli durum-
larda otomatik olarak uzun farları 
açar veya kapatır.

DİKKAT

Otomatik Uzun Farın Kısıtlamaları
Otomatik Uzun Far sistemine güvenme-
yin. Aracınızı her zaman dikkatli kullanın, 
çevrenizi kontrol edin ve gerektiğinde 
uzun farları manuel olarak açıp kapatın.

Otomatik Uzun Far Sisteminin hatalı 
çalışmasını önlemek için

Aracı aşırı yüklemeyin.

Otomatik Uzun Far sisteminin 
çalıştırılması
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Sürüş

Farlar çalıştırıldığında otomatik uzun far 
göstergesi sistemin devrede olduğunu 
göstermek üzere yanar.

Uzun farların otomatik olarak yanma 
veya sönme koşulları

Aşağıdaki koşullar gerçekleştiğinde uzun 
farlar otomatik olarak yanar (yaklaşık 1 
saniye sonra):

• Araç hızı yaklaşık 40 km/saat üzerinde 
olmalıdır.

• Aracın önünde kalan bölge karanlık 
olmalıdır.

• İleride farları veya arka lambaları yanan 
araç olmamalıdır.

• Yol üzerinde az sayıda cadde ışığı olmalı-
dır.

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri ger-
çekleştiğinde uzun farlar otomatik olarak 
söner:

• Araç hızının yaklaşık 30 km/saat altına 
düşmesi.

• Aracın önünde kalan bölgenin karanlık 
olmaması.

• İlerideki araçların farları veya arka lamba-
larının yanması.

• Yol üzerinde çok sayıda sokak lambası 
olması.

Kamera sensörü algılama bilgisi

Aşağıdaki durumlarda uzun farlar otoma-
tik olarak kapanmayabilir:

• Karşıdan gelen araçlar aniden virajdan 
belirirse

• Başka bir araç aracın önünü keserse
• Arka arkaya virajlar, yolları ayıran bloklar 

veya yol kenarlarındaki ağaçlar nedeniyle 
ilerideki araçlar görünmüyorsa

• İlerideki araçlar geniş bir yolda uzaktaki 
şeritten belirirse

• İlerideki araçların ışıkları yanmıyorsa

Karşıdan gelen araçların farları yanma-
dan sis lambaları yanıyorsa uzun far söne-
bilir.

Ev ışıkları, sokak lambaları, trafik işaretleri 
ve aydınlatmalı pano veya işaretler uzun 
fardan kısa fara geçilmesine veya kısa far-
ların yanmaya devam etmesine neden 
olabilir.

Aşağıdaki durumlar uzun farların yanıp 
sönme süresini etkileyebilir:

• İlerideki araçların farlarının, sis lambaları-
nın veya arka lambalarının parlaklığı

• İlerideki araçların hareketi ve yönü
• İlerideki aracın tek bir tarafındaki ışıklar 

yanıyorsa
• İlerideki araç iki tekerlekli bir araçsa
• Yol durumu (dönüşler, virajlar, yol yüzeyi-

nin durumu gibi)
• Araçtaki yolcu sayısı ve yük miktarı

Sürücü beklemediği anda uzun far açılıp 
kapanabilir.

Bisikletler ve benzer cisimler algılanma-
yabilir.

Aşağıdaki durumlarda sistem çevrenin 
parlaklık seviyesini doğru şekilde algıla-
yamayabilir. Bu da kısa farların yanmaya 
devam etmesine veya uzun farların ileri-
deki yaya veya sürücülerin gözünü 
kamaştırmasına neden olabilir. Bu 
durumda uzun ve kısa far arasındaki 
geçişi manuel olarak yapın.

• Kötü hava koşulları (yağmur, kar, sis, kum 
fırtınası vb.)

• Ön camdaki sis, buz, kir gibi bir nedenle 
dışarısı net görünmüyorsa.

• Ön cam çatlak veya hasarlıysa.
• Kamera sensörü hasarlıysa veya kirliyse.
• Çevrenin aydınlık seviyesi ön farların, 

arka farların veya sis lambalarının aydınlık 
seviyesi ile aynıysa.

• Öndeki araçların farları veya arka lamba-
ları kapalıysa, kirliyse, renk değiştiriyorsa 
veya uygun açılı değillerse.

• Aralıklı olarak değişen aydınlık ve karan-
lık bir alandan geçerken.

• Yükselen-alçalan eğimli yollarda veya 
tümsekli, düzgün yüzeyli olmayan yol-
larda (taş kaplı, çakıl kaplı yollar vb.) 
sürerken.
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• Arka arkaya viraja giriliyorsa veya kavisli 
yollarda sürerken.

• Aracın önünde işaret veya ayna gibi yan-
sıtma özelliği yüksek olan bir cisim varsa.

• Aracın farları hasarlı veya kirliyse.
• Patlak bir lastik veya römork çekilmesi 

gibi nedenlerle aracın önü/arkası kalkı-
yorsa veya yana yatıyorsa.

• Sürücü uzun farların diğer sürücülere 
veya yayalara rahatsızlık verdiğini düşü-
nüyorsa.

• Araç, (örneğin sağdan direksiyonlu bir 
aracın soldan direksiyonlu araçların gittiği 
yolda sürülmesi ve bunun tersi gibi) ara-
cın onaylanmış olduğu trafik akış yönü 
dışında trafik kuralları olan bir ülkede kul-
lanıldığında.

 Kısa farlara geçiş

Kolu orijinal konumuna çekin.

Otomatik Uzun Far göstergesi sönecektir.

Otomatik Uzun Far sistemini tekrar çalış-
tırmak 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 çalış-
tırmak için düğmeye basın.

Uzun farın manuel olarak açılıp 
kapatılması
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 Arka sis lambasını açar

Düğmeyi bıraktığınızda  konumuna 

geri dönecektir.

Bilezik anahtar tekrar çevrildiğinde arka sis 
lambası söner.

Arka sis lambası aşağıdaki koşullarda 
kullanılabilir

Farlar açılır.

Farlar her kapatıldığında, arka sis lambası 
söner.

 kolun kullanımı silecekleri ve 
yıkayıcıyı şu şekilde çalıştırır. 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.

Sis lambası düğmesi

Yağmur ve sis gibi zorlu sürüş koşul-
larında, sizi izleyen araçlara aracı-
nızın varlığını bildirmek için arka sis 
lambasını açın.

Arka sis lambasının açılması

Ön cam silecekleri ve yıkayıcı

Kolu çalıştırma ile, otomatik 
çalışma ve manuel çalıştırma ara-
sında geçiş yapılabilir veya yıkayıcı 
kullanılabilir.

UYARI

Ön cam kuru olduğunda
Ön cama zarar verebileceğinden, sile-
cekleri kullanmayın.

Silecek kolunun kullanımı
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1  Kapalı

2  Yağmur sensörünün çalışması

3  Düşük hızlı çalışma

4  Yüksek hızlı çalışma

5  Geçici çalışma

AUTO modu seçildiğinde, kumandayı 
çevirerek sensör hassasiyeti aşağıdaki 
gibi ayarlanabilir.

6 Hassasiyeti artırır

7 Hassasiyeti azaltır

8  Yıkayıcı ve sileceğin birlikte 
çalışması

Kolun çekilmesi silecekleri ve yıkayıcıyı 
çalıştırır.

Su püskürtüldüğü zaman silecek otomatik 
olarak birkaç kez çalışacaktır. (Uzun süre 
çalıştıktan sonra, damlamayı önlemek için 
silecekler kısa bir ara verdikten sonra bir 
kere daha çalışır. Bununla birlikte, araç 
hareket halindeyken damlamayı önleyici 
çalışmaz.)

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
konumundayken <AÇIK modu> ve farlar 
açıkken kol çekilirse, far yıkayıcılar bir kez 
çalışacaktır. Bundan sonra far yıkayıcıları 
kolun her beşinci çekilişinde çalışacaktır.

Ön cam silecekleri aşağıdaki koşullarda 
çalıştırılabilir

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda <AÇIK mod>.

Yağmur sensörü
Yağmur sensörü cama düşen yağmurun 

miktarını algılar.
Bir optik sensör kullanılmıştır. Güneş 
doğarken veya batarken güneş ışıkları ön 
cama kesik kesik gelirse veya ön camın 
üzerinde böcekler vs. var ise düzgün 
çalışmayabilir.
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Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
konumundayken silecek AUTO moduna 
alınırsa, silecekler AUTO modunun dev-
reye alındığını göstermek için bir kez çalı-
şır.

Yağmur sensörünün sıcaklığı 85°C veya 
daha fazla veya -30°C veya daha az ise, 
otomatik çalışma gerçekleşmeyebilir. 
Böyle bir durumda, cam silecekleri 
AUTO dışında herhangi bir modda çalı-
şacaktır.

Cam silecek suyu püskürtülmezse

Cam yıkama sıvısı kabında cam yıkama 
sıvısı varsa, yıkayıcı memelerinin tıkanıp 
tıkanmadığını kontrol edin.

Kapının açılmasına bağlı ön cam sileceği 
durdurma işlevi

AUTO seçildiğinde ve ön cam silecekleri 
çalışıyorken, bir kapı açılırsa, aracın yakının-
daki herhangi bir kişiye araç durduğunda 
araç tarafından su püskürtülmesini önlemek 
için ön cam sileceklerinin çalışması durdu-
rulur. Kapı kapandığında, silecek çalışması 
devam edecektir.

Ön cam sileceklerini korumak için
Ön cam sileceklerinin hareketi büyük 
ölçüde kar gibi yabancı bir nesne tarafından 
kısıtlanıyorsa, ön cam sileceklerinin çalış-
ması, ön cam sileceklerini korumak için oto-
matik olarak durdurulabilir. Bu durumda, ön 
cam silecek düğmesini kapatın ve yabancı 

cismi çıkardıktan sonra ön cam sileceklerini 
kullanın.

Sürüş sırasında acil bir durumda motoru 
<hybrid sistem> durdururken

Cam sileceği motor <hybrid sistem> durdu-
rulduğunda çalışıyorsa, ön cam silecekleri 
yüksek hızla çalışacaktır. Araç durduktan 
sonra, kontak <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK moduna getirildiğinde çalışma nor-
male dönecek veya sürücü kapısı açıldı-
ğında çalışma duracaktır.

Kişiselleştirme
Yağmur algılama çalışma ayarı değiştirilebi-
lir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

DİKKAT

Ön cam sileceklerinin AUTO 
modunda kullanılması ile ilgili uyarı

AUTO modundayken, sensöre temas 
edildiğinde ya da ön camda bir titreme 
olduğunda, silecekler beklenmedik bir 
şekilde çalışabilir. Parmaklarınızın veya 
herhangi bir şeyin sileceklere sıkışmama-
sına dikkat edin.

Cam yıkama sıvısının kullanımı ile 
ilgili uyarı

Soğuk havalarda, ön cam ısınana kadar 
yıkama sıvısını kullanmayın. Sıvı camda 
donarak görüşü bozabilir. Bu durum, 
ciddi yaralanmalara veya ölümle sonuç-
lanabilecek kazalara neden olabilir.

UYARI

Yıkayıcı memesinden cam yıkama 
suyu püskürtülmediğinde

Kol çekilir ve sürekli çekili konumda tutu-
lursa, silecek suyu motoru zarar görebilir.
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Ön cam silecekleri kullanılmadığında 
kaputun alt kısmına girerler. Soğuk 
koşullarda park ederken veya ön cam 
sileceği ara parçalarını değiştirirken 
sileceklerin kaldırılabilmesi için, sile-
cek kolunu kullanarak ön cam silecek-
lerinin durma konumunu servis 
konumuna getirin.

 Sileceklerin servis konumuna kal-
dırılması

Kontağı <güç düğmesi> kapalı konuma 
aldıktan sonra yaklaşık 45 saniye 

içinde silecek konumunu  konu-

muna getirin 2 saniye veya daha uzun 
süreyle orada tutun.

Silecekler servis konumuna gelecektir.

 Ön cam sileceklerinin kaldırılması

Silecek kolunun kanca kısmını  
tutarken ön cam sileceğini ön camdan 
kaldırın.

Ön cam sileceklerinin geri çekilmiş 
konuma indirilmesi

Ön cam silecekleri ön cam üzerindeyken 
kontağı <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
konumuna ve silecek kolunu da çalışma 
konumuna getirin. Ön cam sileceği düğ-
mesi kapalı konuma alındığında, ön cam 
silecekleri geri çekilmiş konumda duracak-
tır. Kontak <güç düğmesi> kapalıyken sile-
cekler sapsa bile, silecekler normal konuma 
geri dönecektir.

UYARI

Yıkayıcı memesi tıkandığında
Bu durumda herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir 
yetkin ve donanımlı servise başvurun. 
İğne gibi cisimler ile temizlemeye çalış-
mayın. Yıkayıcı memesi zarar görebilir.

Ön cam sileceği durma konu-
munu değiştirme/Ön cam sile-
ceklerini kaldırma

A
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UYARI

Ön cam sileceklerini kaldırırken
Ön cam silecekleri kaputun altında 

geri çekilmiş konumdayken kaldırılma-
malıdır. Aksi takdirde kaputa temas 
edebilirler ve ön cam sileceği ve/veya 
kaput zarar görebilir.

Ön cam sileceklerini silecek ucundan 
tutarak kaldırmayın. Aksi takdirde sile-
ceğin ucu deforme olabilir.

Ön cam silecekleri kaldırılmış haldey-
ken silecek kolunu çalıştırmayın. Aksi 
takdirde ön cam silecekleri kaputa 
temas edebilir ve ön cam sileceği 
ve/veya kaput zarar görebilir.
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4-4.Yakıt doldurma

 Kontağı <güç düğmesi> kapalı konu-
muna getirin, tüm cam ve kapıların 
kapalı olduğundan emin olun.

 Yakıt tipini doğrulayın.

Yakıt tipleri
S.481

Kurşunsuz benzin için depo doldurma 
deliği

Hatalı yakıt doldurulmasını engellemek için, 
depo doldurma deliği sadece kurşunsuz 
benzin pompasının ağzına uyacak şekilde 
tasarlanmıştır.

Yakıt deposu kapağını açma

Yakıt doldurmadan önce

DİKKAT

Araca yakıt doldururken
Aracınıza yakıt doldururken aşağıdaki 
uyarılara dikkat edin. Bunlara uyulma-
ması, ciddi şekilde yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilir.

Aracın içinden çıktıktan sonra ve yakıt 
depo kapağını açmadan önce, üzeri-
nizdeki statik elektriği deşarj etmek 
için boyanmamış bir metal yüzeyine 
dokunun. Yakıt doldurmadan önce sta-
tik elektriği deşarj etmek önemlidir, 
çünkü statik elektriğin neden olduğu 
kıvılcımlar yakıt buharlarının tutuşma-
sına neden olabilir.

Her zaman yakıt deposu iç kapağının 
tutacaklarından tutun ve yavaşça dön-
dürerek açın. 
Yakıt deposu iç kapağı gevşetildiğinde 
ıslık sesine benzer bir ses duyabilirsi-
niz. İç kapağı çıkarmadan önce bu ses 
kesilene kadar bekleyin. Sıcak hava-
larda, basınçlı yakıt depo ağzından 
dışarıya püskürerek yaralanmalara 
neden olabilir.

Yakıt deposu iç kapağı açıkken, üzerin-
deki statik elektriği deşarj edilmemiş 
kişilerin depoya yaklaşmalarına izin 
vermeyin.

Yakıt buharını solumayın.
Yakıt buharı, içeriğindeki bazı madde-
ler nedeniyle solunduğunda zararlıdır.

Yakıt doldururken sigara içmeyin.
Aksi takdirde yakıtın tutuşmasına ve 
yangına neden olabilirsiniz.

Statik elektrik yüklü olabileceği için 
aracınıza dönmeyin veya başka bir 
kişiye veya cisme dokunmayın.
Bu durum, üzerinizde statik elektrik 
birikmesi sonucu tutuşmaya neden 
olabilir.

Yakıt doldururken
Yakıt deposundan yakıt taşmasını önle-
mek için aşağıdaki uyarılara dikkat edin:

Pompa ucunu yakıt depo ağzının içine 
güvenli bir şekilde yerleştirin.

Pompa ucu otomatik olarak tık sesi 
çıkardığında, depoyu doldurmayı bıra-
kın.

Yakıt deposunu tamamen doldurma-
yın.

UYARI

Yakıt doldurma
Yakıt doldururken taşırmamaya dikkat 
edin. 
Aksi takdirde, emisyon kontrol sisteminin 
normal çalışmaması veya yakıt sistemi 
parçalarında veya boyalı yüzeylerde tah-
ribat gibi hasarlara neden olabilirsiniz.



241

4

4-4. Yakıt doldurma
Sürüş

1 Açıcıya basın.

2 Yakıt deposu kapağını güvenli bir 
şekilde kilitlenene kadar açın.

Yakıt deposu kapağı açıldığında tabana dik 
olana kadar kilitlenir.

3 Yakıt deposu kapağını yavaşça dön-
dürerek sökün ve kapak askısına 
takın.

Yakıt deposu kapağı açılamadığında
S.448

Yakıt doldurduktan sonra, kapağı çıt 
sesini duyana kadar çevirin. Kapak 
bırakıldıktan sonra aksi yönde bir mik-
tar dönecektir.

Yakıt deposu kapağını açma Yakıt deposu iç kapağının kapa-
tılması

DİKKAT

Yakıt deposu iç kapağını değiştirirken
Yakıt deposu kapağını değiştirmeniz 
gerekirse, yalnızca Lexus'un orijinal depo 
kapağını kullanın. Aksi takdirde, ciddi 
şekilde yaralanmalarla veya ölümle 
sonuçlanabilecek bir yangına veya başka 
bir olaya neden olabilirsiniz.
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4-5.Sürüş destek sistemlerinin kullanılması

**: Bazı modellerde

 PCS (Çarpışma Öncesi Sistemi)

S.253

 LKA (Şerit Takip Desteği)

S.261

 Otomatik Uzun Far

S.232

 RSA (Trafik İşareti Desteği)

S.270

 Tam hız aralığına sahip dinamik 
radarlı sabit hız kontrol sistemi

S.273

Çarpışma öncesi sisteminde aşağıdaki 
gibi çeşitli bilgileri kaydeden gelişmiş 
bir bilgisayar bulunur:
• Hızlanma durumu
• Fren durumu
• Araç hızı
• Çarpışma öncesi sistemi fonksiyon-

larının çalışma durumu
• Bilgi (aracınız ve öndeki araç veya 

diğer cisimler arasındaki mesafe ve 
bağıl hız gibi)

Çarpışma öncesi sistemi konuşma, ses 
veya görüntü kaydetmez.

 Veri kullanımı

Lexus bu bilgisayarın kaydettiği verileri 
arıza teşhisi, araştırma-geliştirme çalışma-
ları ve kalite iyileştirme için kullanabilir.

Lexus, aşağıdaki durumlar haricinde kayıtlı 
verileri üçüncü şahıslar ile paylaşmayacak-
tır:

Lexus Güvenlik Sistemi+*

Lexus Güvenlik Sistemi + aşağıdaki 
sürüş destek sistemlerinden oluşur 
ve güvenli ve konforlu bir sürüş 
deneyimine katkıda bulunur:

Lexus Güvenlik Sistemi + sürüş 
destek sistemleri

DİKKAT

 Lexus Güvenlik Sistemi +
Lexus Güvenlik Sistemi +, sürücünün 
aracı güvenli bir şekilde kullanacağını 
kabul ederek tasarlanmıştır ve çarpışma 
durumunda yolcular ve aracın aldığı dar-
beyi azaltmak veya normal sürüş koşulla-
rında sürücüye yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır.

Bu sistemin sağladığı algılama hassasiyeti 
ve kontrol performansı sınırlı olduğu için, 
tamamen bu sisteme güvenerek hareket 
etmeyin. Sürücü her zaman aracın çevre-
sine dikkat etmek ve aracı güvenli bir 
şekilde kullanmaktan sorumludur.

Araç verilerinin kaydedilmesi
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Sürüş

• Araç sahibinin onayı ile veya araç kira-
lıksa kiralayan kişinin onayı ile

• Polis, mahkeme veya bir devlet kuruluşu-
nun resmi isteğine karşılık olarak

• Lexus tarafından yasal davalarda kullan-
mak için

• Verilerin belirli bir araç veya araç sahi-
bine bağlı olmadığı araştırma işleri için

Ön ızgara ve ön camın arkasında bulu-
nan iki tip sensör, sürüş destek sistem-
lerinin çalışması için gereken bilgileri 

algılar.

Radar sensörü

Kamera sensörü

Sertifika

 İsrail’de satılan araçlar için

Sensörler
A

B
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Ukrayna’da satılan araçlar için
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Sürüş

 İsrail ve Ukrayna'da satılan araçlar hariç
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Sürüş
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4-5. Sürüş destek sistemlerinin kullanılması
Sürüş
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4-5. Sürüş destek sistemlerinin kullanılması
Sürüş

DİKKAT

Radar sensörünün arızalanmasını 
önlemek için

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

Aksi takdirde radar sensörü doğru çalış-
mayabilir ve ciddi yaralanma veya ölümle 
sonuçlanacak bir kazaya neden olabilir.

Radar sensörü ve ön ızgaradaki amb-
lemi her zaman temiz tutun.

Radar sensörü

Ön ızgara amblemi

Radar sensörünün ön tarafı veya ön ızga-
radaki amblemin ön veya arka tarafı kir-
liyse veya su damlası, kar vb. ile kaplıysa 
temizleyin.

Radar sensörü ve ön ızgaradaki amblemi 
çizmemek veya zarar vermemek için 
yumuşak bir bez ile temizleyin.

Radar sensörü, ön ızgaradaki amblem 
veya çevresine aksesuar, çıkartma 
(şeffaf çıkartmalar dahil) veya başka 
cisimler takmayın veya yapıştırmayın.

Radar sensörüne veya çevresine sert 
bir darbe gelmesine izin vermeyin. 
Radar sensörü, ön ızgara veya ön tam-
pona sert bir darbe geldiğinde, aracı 
herhangi bir yetkili bir Lexus bayisine 
veya Lexus yetkili servisine ya da yet-
kin ve donanımlı bir profesyonele gös-
terin.

Radar sensörünü sökmeyin.

A

B

Radar sensörü, ön ızgaradaki amblem 
veya çevresi üzerinde değişiklik yap-
mayınız veya boyamayın.

Radar sensörü, ön ızgara veya ön tam-
ponun değiştirilmesi gerekirse, her-
hangi bir yetkili Lexus bayisine veya 
Lexus yetkili servisine ya da yetkin ve 
donanımlı bir profesyonele başvurun.

Kamera sensörünün arızalanmasını 
önlemek için

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

Aksi takdirde kamera sensörü doğru 
çalışmayabilir ve ölüme veya ciddi yara-
lanmayla sonuçlanacak bir kazaya neden 
olabilir.

Ön camı her zaman temiz tutun.

• Ön cam kirliyse veya yağlı bir tabaka, 
su damlaları, kar vb. ile kaplıysa ön 
camı temizleyin.

• Ön cama cam kaplama malzemesi 
uygulansa bile, kamera sensörü önün-
deki ön cam bölgesindeki su damlala-
rını gidermek için ön cam 
sileceklerinin kullanılması gereklidir.

• Kamera sensörünün yerleştirildiği ön 
camın iç tarafı kirlenirse, yetkili bir 
Lexus bayisine veya Lexus yetkili servi-
sine ya da yetkin ve donanımlı bir pro-
fesyonele başvurun.
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DİKKAT

Kamera sensörünün yerleştirildiği ön 
camın dış tarafına (şekilde koyu renkli 
bölge) etiket, şeffaf çıkartmalar vb. gibi 
cisimler yapıştırmayın.

Ön camın en üstünden, kamera sen-

sörünün alt noktasından yaklaşık 1 cm 

aşağıya kadar

Yaklaşık 20 cm (Kamera sensörü-

nün orta noktasının yaklaşık 10 cm 

sağına ve soluna kadar)

Kamera sensörünün önündeki ön cam 
bölgesi buğulanmışsa veya yoğuşan su 
damlacıkları veya buz ile kaplıysa 
buğu, yoğuşan su damlacıkları veya 
buzu gidermek için ön cam buğu 
çözücüsünü kullanın. (S.335)

Kamera sensörünün önündeki ön cam 
bölgesindeki su damlaları ön cam sile-
ceklerini kullanarak yeterince giderile-
miyorsa, ön cam sileceği ara parçasını 
veya ön cam sileceğini değiştirin.
Silecek lastiği veya silecek süpürgesi-
nin değiştirilmesi gerekirse, yetkili bir 
Lexus bayisine veya Lexus yetkili servi-
sine ya da yetkin ve donanımlı bir pro-
fesyonele başvurun.

Ön cama renkli film uygulamayın.

Hasar görmüşse veya çatlamışsa ön 
camı değiştirin. 
Ön camın değiştirilmesi gerekirse, yet-
kili bir Lexus bayisine veya Lexus yetkili 
servisine ya da yetkin ve donanımlı bir 
profesyonele başvurun.

A

B

Kamera sensörünün ıslanmasına izin 
vermeyin.

Kamera sensörünün parlak ışık alma-
sına izin vermeyin.

Kamera sensörünü kirletmeyiniz veya 
hasar vermeyin. 
Ön camın iç yüzeyini temizlerken mer-
ceğe cam temizleyici gelmemesine 
dikkat edin. Ayrıca, merceğe dokun-
mayın. 
Mercek kirliyse veya hasarlıysa, yetkili 
bir Lexus bayisine veya Lexus yetkili 
servisine ya da yetkin ve donanımlı bir 
profesyonele başvurun.

Kamera sensörünü sert darbelere 
maruz bırakmayın.

 Takılma yönünü veya kamera sensörü 
konumunu değiştirmeyin veya kamera 
sensörünü sökmeyin.

Kamera sensörünü sökmeyin.

Kamera sensörü etrafındaki bölgede 
(iç dikiz aynasının içi, vb.) veya tavanda 
bulunan parçalar üzerinde değişiklik 
yapmayın.

Kaput, ön ızgara veya ön tampona 
kamera sensörünü engelleyebilecek 
aksesuarlar takmayın. Daha fazla bilgi 
için yetkili bir Lexus bayisine veya 
Lexus yetkili servisine ya da yetkin ve 
donanımlı bir profesyonele başvurun.

Aracın tavanına sörf tahtası veya başka 
bir uzun cisim takılacaksa, kamera sen-
sörünü engellemeyeceğinden emin 
olun.

 Farlar veya diğer ışıklar üzerinde deği-
şiklik yapmayın.
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Sürüş

**: Bazı modellerde

Tabloda listelenen her bölge için ülkeler ve bölgeler Eylül 2018 itibarıyla geçerlidir. 
Bununla birlikte, aracın satıldığı zamana bağlı olarak, her bölgenin ülkeleri ve alan-
ları farklı olabilir. Ayrıntılar için Lexus bayinizle irtibata geçin.

 Çarpışma öncesi uyarısı

Sistem önden çarpışma olasılığının çok 
yüksek olduğunu algıladığında, sürü-

cüyü kaçış manevrası yapması için 
uyarmak amacıyla sesli uyarı verilir ve 
araç bilgi ekranında bir mesaj görüntü-
lenir.

PCS (Çarpışma Öncesi Sistemi)*

Çarpışma öncesi güvenlik sistemi, aracınızın önündeki araç ve yayaları algıla-

mak için*1 bir radar sensörü ve kamera sensörü kullanır. Sistem bir araç veya 
yaya ile önden çarpışma riskinin yüksek olduğuna karar verirse, uyarı sistemi 
çalışarak sürücüyü kaçınma manevrası yapması için uyarır ve sürücünün çar-
pışmadan kaçınmasına yardımcı olabilmek için uygulayabileceği fren basıncı 
artırılır. Sistem bir araç veya yaya ile önden çarpışma riskinin gerçekten çok 
yüksek olduğuna karar verirse, çarpışmadan kaçınmaya yardımcı olmak veya 
daha az darbe almak için otomatik olarak fren yapar.

Çarpışma öncesi sistemi devre dışı bırakılabilir/etkinleştirilebilir ve uyarı zaman-
laması değiştirilebilir. (S.255)
*1: Aracın satıldığı bölgeye bağlı olarak yaya algılama fonksiyonu kullanılamaya-
bilir. Detaylar için aşağıdaki tabloya bakın.

Algılanabilir nesneler

Ülkeler/bölgeler
Fonksiyonun kullanılabil-

mesi
Bölgeler

İzlanda, İrlanda, İngiltere, İtalya, Ukrayna, Estonya, 
Avusturya, Hollanda, Kazakistan, Kıbrıs, Yunanistan, 
İsviçre, İsveç, İspanya, Slovakya, Slovenya, Çekya, 
Almanya, Norveç, Macaristan, Finlandiya, Fransa, Bul-
garistan, Belçika, Polonya, Portekiz, Letonya, Litvanya, 
Romanya, Rusya, İsrail, Türkiye, Kanarya Adaları

Yaya algılama fonksiyonu 
vardır

A bölgesi

Azerbaycan
Yaya algılama fonksiyonu 
yoktur

B bölgesi

Sistem işlevleri
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 Çarpışma öncesi fren desteği

Sistem önden çarpışma olasılığının 
yüksek olduğunu algıladığında, fren 
pedalına ne kadar güçlü basıldığına 
bağlı olarak sistem daha fazla fren kuv-
veti uygular.

 Çarpışma öncesi frenleme

Sistem önden çarpışma olasılığının 
yüksek olduğunu algıladığında sürü-
cüyü uyarır. Sistem önden çarpışma 
olasılığının gerçekten çok yüksek oldu-
ğunu algıladığında, çarpışmayı önle-
mek ve çarpışma hızını azaltmak için 
otomatik olarak fren yapar.

 Süspansiyon kontrolü

Sistem önden çarpışma olasılığının 
yüksek olduğunu algıladığında, uygun 
araç duruşunu korumak için Uyarlana-
bilir Değişken Süspansiyon Sistemi 
(S.317) amortisörlerin sönümleme 
kuvvetini kontrol eder.

 Direksiyon kontrolü (bazı model-
lerde)

Sistem, önden çarpma olasılığının yük-
sek olduğunu ve sürücünün direksiyon 
simidini kullandığını tespit ettiğinde, 
LDH sistemi (S.318) ön ve arka 
tekerleklerin dönme açısını ve direksi-

yon simidini döndürmek ve direksiyon 
tepkisini artırmak için gerekli kuvveti 
kontrol eder.

DİKKAT

Çarpışma öncesi sisteminin kısıtla-
maları

Sürücü, güvenli sürüş ile yükümlüdür. 
Aracınızı her zaman dikkatli kullanın, 
çevrenizi kontrol edin. 
Hiçbir koşulda, normal frenleme 
yerine çarpışma öncesi güvenlik siste-
mini kullanmayın. Bu sistem çarpışma-
ları önlemez veya her durumda 
çarpışma hasarı veya yaralanmaları 
azaltmaz. Bu sisteme gereğinden fazla 
güvenmeyin. Aksi takdirde, ciddi yara-
lanmalara veya ölüme neden olabile-
cek kazalar meydana gelebilir.

Bu sistem çarpışmayı önlemek veya 
alınan darbenin etkisini azaltmak için 
tasarlanmış olsa da, çeşitli koşullara 
bağlı olarak etkinliği değişebilir ve bu 
nedenle sistem her zaman aynı sevi-
yede performans göstermeyebilir. 
Aşağıdaki koşulları dikkatli bir şekilde 
okuyun. Sadece bu sisteme güvenerek 
hareket etmeyin ve her zaman dikkatli 
sürün.

• Çarpışma olasılığı olmasa bile sistemin 
çalışabileceği koşullar: S.257

• Sistemin düzgün çalışmayabileceği 
koşullar: S.259

Çarpışma öncesi sisteminin çalışma-
sını kendiniz test etmeye çalışmayın.
Test etmek için kullanılan nesnelere 
(algılanabilir nesneleri taklit eden man-
kenler, karton nesneler vb.) bağlı ola-
rak sistem düzgün çalışmayabilir ve 
muhtemelen bir kazaya yol açabilir.

Çarpışma öncesi frenleme
Çarpışma öncesi frenleme işlevi çalış-

tırıldığında, büyük miktarda frenleme 
kuvveti uygulanır.
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Sürüş

 Çarpışma öncesi sisteminin etkin-
leştirilmesi/devre dışı bırakılması

Çarpışma öncesi sistemi araç bilgi 

ekranındaki  (S.106) ile etkinleş-
tirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

Kontak <güç düğmesi> her KONTAK 
AÇIK konumuna getirildiğinde, sistem oto-
matik olarak devreye girer.

DİKKAT

Araç çarpışma öncesi frenleme işlevi 
tarafından durdurulduysa, araç dur-
duktan yaklaşık 2 saniye sonra çar-
pışma öncesi frenleme fonksiyonu iptal 
edilir. Gerektiğinde fren pedalına 
basın.

Sürücü bazı işlemleri gerçekleştirdi-
ğinde çarpışma öncesi frenleme fonk-
siyonu çalışmayabilir. Gaz pedalına 
güçlü bir şekilde basıldığında veya 
direksiyon simidi çevrildiğinde, sistem 
sürücünün kaçınma manevrası yaptı-
ğına karar verebilir ve çarpışma öncesi 
frenleme fonksiyonunun çalışmasını 
önleyebilir.

Bazı durumlarda, çarpışma öncesi 
frenleme fonksiyonu çalışırken gaz 
pedalına güçlü bir şekilde basıldığında 
veya direksiyon simidi çevrildiğinde, 
sistem sürücünün kaçınma manevrası 
yaptığına karar verebilir ve fonksiyonu 
iptal edebilir.

Fren pedalına basılıyorsa sistem sürü-
cünün kaçınma manevrası yaptığına 
karar verebilir ve çarpışma öncesi 
frenleme işlevinin çalışmasını gecikti-
rebilir.

Çarpışma öncesi sistemin devre dışı 
bırakılacağı durumlar

Aşağıdaki durumlarda ciddi yaralanma 
ya da ölümle sonuçlanacak bir kazaya 
neden olabileceği için sistemi devre dışı 
bırakın:

Araç çekildiğinde

Aracınızla başka bir aracı çekerken

Aracı kamyon, deniz taşıtı, tren veya 
benzer bir taşıma yöntemi ile taşırken

Motor <hybrid sistem açık> çalışırken 
araç lifte kaldırıldığında ve lastiklerin 
serbest dönmesine izin verildiğinde

Aracı şasi dinamometresi veya hız test 
cihazı gibi bir test sistemi ile kontrol 
ederken veya araç üzeri balans cihazı 
kullanırken

Kaza veya başka bir nedenle ön tam-
pon veya ön ızgaraya güçlü darbe gel-
diğinde

Araç kaza yaptığında veya arızalandı-
ğında olduğu gibi dengeli bir şekilde 
sürülemediğinde

Araç sportif bir şekilde veya arazide 
sürüldüğünde

Lastik basınçları doğru olmadığında

Lastikler çok fazla aşındığında

Belirtilen boyut dışında bir lastik 
boyutu kullanıldığında

Lastik zinciri takıldığında

Kompakt yedek lastik veya acil durum 
onarım kiti kullanıldığında

Radar sensörünü veya kamera sensö-
rünü engelleyebilecek ekipman (kar 
küreme, vb.) geçici olarak araçta 
kurulmuşsa

Çarpışma öncesi sisteminin 
ayarlarını değiştirme
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Sistem devre dışı bırakıldığında PCS 
uyarı ışığı yanar ve araç bilgi ekranında 
bir mesaj görüntülenir.

 Çarpışma öncesi uyarı zamanının 
değiştirilmesi

Çarpışma öncesi uyarısının zamanla-

ması araç bilgi ekranındaki  
(S.106) ile değiştirilebilir.

Kontak <güç düğmesi> kapalı konuma alın-
dığında çalışma zamanlama ayarı korunur.

1 Uzak

Uyarı varsayılan zamanlamaya göre daha 
erken çalışacaktır.

2 Orta

Bu varsayılan ayardır.

3 Yakın

Uyarı varsayılan zamanlamaya göre daha 
geç çalışacaktır.

Çalışma koşulları
Yaya algılama fonksiyonunun kullanılabil-
mesi, aracın satıldığı bölgeye bağlıdır. 
(Belirli ülkeler/bölgeler için: S.253)

Ayrıntılı bilgi için aşağıdakileri okuyunuz:

A bölgesi 
(Yaya algılama fonksiyonu vardır)

Çarpışma öncesi sistemi devreye alınır ve 
sistem bir araç veya yaya ile önden çar-
pışma olasılığının yüksek olduğuna karar 
verir.

Tüm fonksiyonlar aşağıdaki hızlarda devre-
dedir:

Çarpışma öncesi uyarısı:
• Araç hızı yaklaşık 10 km/saat ile 180 

km/saat arasında. (Yayaları algılamak için 
araç hızı yaklaşık 10 km/saat ile 80 
km/saat arasında olmalıdır.)

• Aracınız ile ilerideki araç veya yaya ara-
sındaki bağıl hız yaklaşık 10 km/saat veya 
daha fazla olduğunda.

Çarpışma öncesi fren desteği:
• Araç hızı yaklaşık 30 km/saat ile 180 

km/saat arasında. (Yayaları algılamak için 
araç hızı yaklaşık 30 km/saat ile 80 
km/saat arasında olmalıdır.)

• Aracınız ile ilerideki araç veya yaya ara-
sındaki bağıl hız yaklaşık 30 km/saat veya 
daha fazla olduğunda.

Çarpışma öncesi frenleme:
• Araç hızı yaklaşık 10 km/saat ile 180 

km/saat arasında. (Yayaları algılamak için 
araç hızı yaklaşık 10 km/saat ile 80 
km/saat arasında olmalıdır.)

• Aracınız ile ilerideki araç veya yaya ara-
sındaki bağıl hız yaklaşık 10 km/saat veya 
daha fazla olduğunda.
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Aşağıdaki durumlarda sistem çalışmayabi-
lir:

 12 volt akü terminali ayrılıp tekrar bağlan-
dığında ve ardından araç belirli bir süre 
sürülmediğinde

Vites kolu R konumundayken

VSC iptal edildiğinde (yalnızca çarpışma 
öncesi uyarı fonksiyonu çalışır)

B bölgesi 
(Yaya algılama fonksiyonu yoktur)

Çarpışma öncesi sistemi devreye alınır ve 
sistem bir araç ile önden çarpışma olasılığı-
nın yüksek olduğuna karar verir.

Tüm fonksiyonlar aşağıdaki hızlarda devre-
dedir:

Çarpışma öncesi uyarısı:
• Araç hızı yaklaşık 15 km/saat ile 180 

km/saat arasında.
• Aracınız ile ilerideki araç arasındaki bağıl 

hız yaklaşık 10 km/saat veya daha fazla 
olduğunda.

Çarpışma öncesi fren desteği:
• Araç hızı yaklaşık 30 km/saat ile 180 

km/saat arasında.
• Aracınız ile ilerideki araç arasındaki bağıl 

hız yaklaşık 30 km/saat veya daha fazla 
olduğunda.

Çarpışma öncesi frenleme:
• Araç hızı yaklaşık 15 km/saat ile 180 

km/saat arasında.
• Aracınız ile ilerideki araç arasındaki bağıl 

hız yaklaşık 10 km/saat veya daha fazla 
olduğunda.

Aşağıdaki durumlarda sistem çalışmayabi-
lir:

 12 volt akü terminali ayrılıp tekrar bağlan-
dığında ve ardından araç belirli bir süre 
sürülmediğinde

Vites kolu R konumundayken

VSC iptal edildiğinde (yalnızca çarpışma 
öncesi uyarı fonksiyonu çalışır)

Yaya algılama işlevi*2

Çarpışma öncesi sistemi yayaları boyut, 
silüet ve algılanan cismin hareketine daya-
narak algılar. Ancak ortamın aydınlık sevi-
yesi ve algılanan cismin hareketi, duruş şekli 
ve açısı nedeniyle yaya algılanmayabilir ve 
sistem doğru şekilde çalışmayabilir. 
(S.259)

*2*2*2: Bölge B (S.253 olarak belirtilen 
ülkeler/bölgeler için, yaya algılama işlevi 
kullanılamayabilir.

Çarpışma öncesi frenlemenin iptal edil-
mesi

Çarpışma öncesi frenleme işlevi çalışırken 
aşağıdakilerden biri gerçekleşirse işlev iptal 
edilir:

Gaz pedalına kuvvetli basıldığında.

Direksiyon simidi keskin ve ani bir şekilde 
döndürüldüğünde.

Çarpışma olasılığı olmasa bile sistemin 
çalışabileceği koşullar

Aşağıda belirtilen bazı durumlarda sis-
tem önden çarpışma olasılığı olduğuna 
karar verebilir ve çalışabilir.

• Bir araç veya yayayı geçerken*2

• Öndeki aracı sollamak için şerit değiştiril-
diğinde

• Şerit değiştiren öndeki aracı sollarken
• Sola/sağa dönmekte olan öndeki aracı 

sollarken
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• Sağa veya sola dönmek için duran ve kar-
şıdan gelen şeritte bulunan bir aracı 
geçerken

• Yan şeritte ilerideki araca göre bağıl 
konumun değişebileceği bir yolda (örne-
ğin çok virajlı bir yol) sürerken

• Öndeki araca hızla yaklaşırken
• Aracın önü kaldırıldığında veya alçaldı-

ğında (örneğin yol yüzeyi bozuksa veya 
dalgalanıyorsa)

• Yol kenarındaki bariyer, elektrik direği, 
ağaç veya duvar gibi cisimlere yaklaşır-
ken

• Viraja girerken yol kenarında bir araç, 

yaya*2 veya bir cisim varken

• Tünel veya demir köprü gibi bir yapıyla 
çevrelenmiş dar bir yoldan geçerken

• Metal bir cisim (rögar kapağı, çelik levha 
vb.), basamaklar veya yol yüzeyi veya yol 
kenarında bir çıkıntı varsa

• Karşıdan karşıya geçen bir yaya araca 

çok yaklaştığında*2

• Yol üzerinde alçakta duran bir yapı olan 
yerlerden geçerken (tavanın alçak 
olması, trafik işareti vb.)

• Yokuş yukarı çıkarken, yokuşun en üst 
noktasında bir cismin (pano vb.) altından 
geçerken

• Elektrikli gişe bariyerlerine, otopark bari-
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yerlerine veya açılıp kapanan diğer bari-
yerlere hızla yaklaşırken

• Otomatik araç yıkaması yapıldığında
• Kalın çimler, ağaç dalları veya büyük fla-

malar gibi araca temas edebilecek cisim-
lerin içinden veya altından geçerken

• Araca, önde giden araçtan su, kar, çamur 
vb. sıçradığında

• Buhar veya duman içinden geçerken
• Yol veya bir duvar üzerinde araç veya 

yaya olarak algılanabilecek şekiller oldu-

ğunda*2

• Büyük bir kamyon veya bariyer gibi radyo 
dalgalarını yansıtan bir cismin yanından 
geçerken

• Bir TV kulesi, yayın istasyonu, elektrik 
santrali veya güçlü radyo dalgası veya 
elektrik paraziti olabilecek yerlere yakın-
dan geçerken

*2*2: Bölge B (S.253 olarak belirtilen 
ülkeler/bölgeler için, yaya algılama işlevi 
kullanılamayabilir.

Sistemin düzgün çalışmayabileceği 
koşullar

Aşağıdaki gibi durumlarda, radar sensörü 
veya kamera sensörü aracı algılamayabi-
lir ve sistemin doğru çalışmasını engelle-
yebilir:

• Karşıdan gelen bir araç aracınıza yaklaş-
tığında

• Öndeki araç bir motosiklet veya bisik-
letse

• Bir aracın yan tarafına yaklaşırken
• Öndeki aracın arka ucu küçükse (yüksüz 

bir kamyonet gibi)
• Öndeki aracın arka ucu alçaktaysa (alçak 

kasalı tırlar gibi)

• Öndeki araç arka tamponundan dışarı 
sarkan bir yük taşıyorsa

• Öndeki aracın yerden yüksekliği çok 
fazla olduğunda

• Öndeki aracın düzensiz bir şekli varsa 
(traktör veya motosiklet sepeti gibi)

• Öndeki aracın üzerine doğrudan güneş 
veya başka bir ışık düşüyorsa

• Bir araç yolunuzu kestiğinde veya başka 
bir aracın yanından çıktığında

• Öndeki araç ani bir manevra yaptığında 
(ani dönüş, hızlanma veya yavaşlama gibi)

• Öndeki aracın arkasına aniden gelindi-
ğinde

• Öndeki araç doğrudan aracınızın 
önünde olmadığında

• Yoğun yağış, sis, kar, kum fırtınası gibi sert 
hava koşullarında

• Araca, önde giden araçtan su, kar, çamur 
vb. sıçradığında

• Buhar veya duman içinden geçerken
• Tünel giriş ve çıkışlarında olduğu gibi 

çevredeki ışık seviyesinin aniden değiştiği 
yollarda araç kullanırken
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• Güneş veya karşıdan gelen araçların far-
ları gibi çok parlak ışıklar doğrudan 
kamera sensörüne geldiğinde

• Aracın çevresi şafak vakti veya güneş 
batarken olduğu gibi çok aydınlık değilse 
veya geceleri sürerken veya tünelden 
geçerken

• Motor <hybrid sistem> çalıştırıldıktan 
sonra araç belirli bir süre boyunca sürül-
mediğinde

• Sola/sağa dönerken ve sola/sağa dön-
dükten sonra birkaç saniye boyunca

• Virajda sürerken ve virajda sürdükten 
sonra birkaç saniye boyunca

• Aracınız patinaj yapıyorsa
• Aracın ön kısmı kaldırıldığında veya alçal-

tıldığında

• Tekerlek düzeni hatalıysa
• Sileceklerden biri kamera sensörünün 

önünü kapattığında
• Araç sallandığında.
• Araç çok yüksek hızda sürüldüğünde.
• Bir tepe üzerinden geçerken
• Radar sensörü veya kamera sensörü yan-

lış hizalanmışsa

Aşağıdaki gibi bazı durumlarda yeterli 
frenleme kuvveti elde edilmeyebilir ve 
sistem doğru şekilde çalışmayabilir:

• Fren parçalarının aşırı derecede soğuk, 
sıcak veya ıslak olması gibi fren işlevinin 
tam anlamıyla çalışamadığı durumlarda

• Aracın bakımı doğru şekilde yapılmadı-
ğında (frenler veya lastikler çok fazla 
aşındığında, lastik basıncı doğru olmadı-
ğında, vb.)

• Araç çakıllı bir yolda veya başka bir kay-
gan yüzeyde sürüldüğünde

Aşağıdaki gibi bazı yayalar radar sensörü 
veya kamera sensörü aracı tarafından 
algılanmayabilir ve sistem doğru çalışma-

yabilir*2:
• Yaklaşık 1 m'den kısa veya yaklaşık 2 

m'den uzun yayalar
• Büyük kıyafetler giyen (palto, uzun etek 

gibi) ve silüeti belirsiz hale gelen yayalar
• Büyük bavullar taşıyan, şemsiye taşıyan, 

vücudunun bir kısmı gizli olan yayalar
• Öne eğilen veya çömelen yayalar
• Bebek arabası, tekerlekli sandalye, bisik-

let veya başka bir aracı iten yayalar
• Birbirine yakın duran yaya grupları
• Beyaz giyen ve çok parlak görünen yaya-

lar
• Geceleri veya tünellerde olduğu gibi 

karanlıkta duran yayalar
• Kıyafeti çevreyle aynı renkte veya parlak-

lık seviyesine sahip yayalar
• Duvar, çit, bariyer veya büyük cisimlerin 

yanındaki yayalar
• Yol üzerindeki metal bir cisim (rögar 

kapağı, çelik levha, vb.) üzerinde duran 
yayalar

• Hızlı yürüyen yayalar
• Aniden hızını değiştiren yayalar
• Bir aracın veya büyük bir cismin arkasın-

dan koşan yayalar
• Aracın yanına (dış dikiz aynası, vb.) çok 

yakında duran yayalar

*2*2: Bölge B (S.253 olarak belirtilen 
ülkeler/bölgeler için, yaya algılama işlevi 
kullanılamayabilir.

PCS uyarı ışığı yanıp söner ya da 
yanarsa ve araç bilgi ekranında bir uyarı 
mesajı görüntülenirse

Çarpışma öncesi sistemi geçici olarak 
devre dışı kalmış veya sistemde bir arıza 
olabilir.

Aşağıdaki durumlarda uyarı ışığı söner, 
mesaj kaybolur ve normal çalışma koşul-
ları tekrar geçerli olduğunda sistem çalış-
maya başlar:
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• Radar sensörü veya kamera sensörü veya 
iki sensörden birinin etrafındaki bölge 
sıcak olduğunda (örneğin güneşte kaldı-
ğında)

• Radar sensörü veya kamera sensörü veya 
iki sensörden birinin etrafındaki bölge 
soğuk olduğunda (örneğin çok soğuk 
ortamlarda)

• Bir ön sensör kirli veya kar, vb. ile kaplı ise.
• Kamera sensörünün önündeki ön cam 

bölgesi buğulanmışsa veya yoğuşan su 
damlacıkları veya buz ile kaplıysa (Ön 
cam buğusunu çözme: S.335)

• Kaputun açık olması veya kamera sen-
sörü yakınında ön cama bir çıkartma 
yapıştırılması gibi durumlarda kamera 
sensörü engellendiğinde

Araç normal hale gelmesine rağmen 
PCS uyarı ışığı yanıp sönmeye devam 
eder veya yanmaya devam eder veya 
uyarı mesajı kaybolmazsa, sistem arızalı 
olabilir. Aracı herhangi bir Lexus bayisi 
veya servisine ya da güvenilir başka bir 
servise gösterin.

VSC iptal edilirse
VSC iptal edilirse (S.318) çarpışma 

öncesi fren desteği ve çarpışma öncesi 
frenleme işlevleri de devre dışı bırakılır.

PCS uyarı ışığı yanar ve araç bilgi ekra-
nında "VSC Turned Off Pre-Crash Brake 
System Unavailable" (VSC Devre Dışı 
Bırakıldı, Çarpışma Öncesi Fren Sistemi 
Çalışmıyor) mesajı görüntülenir.

**:Bazı modellerde

 Şeritten ayrılma uyarısı fonksiyonu

Sistem aracın şeridinden çıkabilece-
ğine karar verdiğinde, araç bilgi ekra-
nında bir uyarı görüntülenir ve sesli 
uyarı verilerek sürücüyü uyarır.

LKA (Şerit Takip Desteği)*

Beyaz veya sarı çizgili otoyollarda 
sürerken araç şeridinden çıkmaya 
başladığında bu fonksiyon sürücüyü 
uyarır ve aracı şeritte tutmak için 
direksiyon simidini çalıştırarak des-
tek sağlar. Sistem ayrıca tam hız 
aralığına sahip dinamik radarlı sabit 
hız kontrolü çalışırken de aracı şeri-
dinde tutmak için direksiyon des-
teği sağlar.

LKA sistemi, ön camın üst kısmın-
daki kamera sensörü ile gözle görü-
lebilen beyaz veya sarı çizgileri 
algılar.

LKA sistemindeki fonksiyonlar
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Uyarı sesi verildiğinde, yolun durumunu 
kontrol edin ve direksiyon simidini dikkatli 
bir şekilde kullanarak aracı şeridin orta 
konumuna geri getirin.

 Direksiyon desteği fonksiyonu

Sistem aracın şeridinden çıkabilece-
ğine karar verdiğinde, sistem aracı 
şeritte tutmak için kısa süreliğine direk-
siyon simidini çalıştırarak gereken des-
teği sağlar.

İsrail için: Sistem direksiyon simidinin kısa 
bir süreliğine çevrilmediğini veya direksi-
yon simidinin sıkı bir şekilde tutulmadığını 
algılarsa, araç bilgi ekranında bir uyarı 
görüntülenir ve sesli uyarı verilir.

İsrail hariç: Sistem direksiyon simidinin kısa 
bir süreliğine çevrilmediğini veya direksi-
yon simidinin sıkı bir şekilde tutulmadığını 
algılarsa, araç bilgi ekranında bir uyarı 
görüntülenir ve fonksiyon geçici olarak 
iptal edilir.

 Şeritte gezinme uyarısı fonksiyonu

Araç şeritte geziniyorsa veya birden 
fazla defa şeridinden çıkacak gibi 
görünüyorsa, sürücüyü uyarmak için 
sesli uyarı verilir ve araç bilgi ekranında 
bir mesaj görüntülenir.
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 Şerit ortalama fonksiyonu

Bu fonksiyon radarlı sabit hız kontro-
lüne bağlıdır ve aracı mevcut şeritte 
tutmak için direksiyon simidini çalıştıra-
rak gereken desteği sağlar.

Radarlı sabit hız kontrolü çalışmadığında, 
şerit ortalama fonksiyonu da çalışmaz.

İsrail için: Sistem direksiyon simidinin kısa 
bir süreliğine çevrilmediğini veya direksi-
yon simidinin sıkı bir şekilde tutulmadığını 
algılarsa, araç bilgi ekranında bir uyarı 
görüntülenir ve sesli uyarı verilir.

İsrail hariç: Sistem direksiyon simidinin kısa 
bir süreliğine çevrilmediğini veya direksi-
yon simidinin sıkı bir şekilde tutulmadığını 
algılarsa, araç bilgi ekranında bir uyarı 
görüntülenir ve fonksiyon geçici olarak 
iptal edilir.

DİKKAT

 LKA sistemini kullanmadan önce
Tamamen LKA sistemine güvenerek 
hareket etmeyin. LKA sistemi aracı oto-
matik olarak süren veya aracın önüne 
dikkat etme ihtiyacını ortadan kaldıran 
bir sistem değildir. Sürücü her zaman 
çevre koşullarına dikkat ederek güvenli 
sürüş için gereken sorumluluğu almalı ve 
aracın doğrultusunu düzeltmek için 
daima direksiyon simidini kullanmalıdır. 
Ayrıca yorulduğunuzda (örneğin uzun 
süre sürüş yaptığınızda) yeterli mola ver-
meye dikkat edin.
Doğru sürüş hareketlerini yerine getir-
memek ve dikkatli olmamak ölüme veya 
ciddi yaralanmaya neden olacak bir 
kazaya yol açabilir.

 LKA sistemini yanlışlıkla çalıştırma-
mak için

LKA sistemini kullanmadığınızda sistemi 
kapatmak için LKA düğmesini kullanın.
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Sistemi çalıştırmak için LKA düğme-
sine basın.

LKA uyarı ışığı yanar ve araç bilgi ekra-
nında bir uyarı mesajı görüntülenir.

LKA sistemini kapatmak için tekrar LKA 
düğmesine basın.

LKA sistemi açıldığında ya da kapatıldı-
ğında, motor <hybrid sistem> tekrar çalıştı-
rıldığında LKA sisteminin çalışması aynı 
şekilde devam eder.

DİKKAT

LKA sistemi için uygun olmayan 
durumlar

Aşağıdaki durumlarda LKA sistemini kul-
lanmayın.
Sistem doğru çalışmayabilir ve ölüme 
veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak 
bir kazaya neden olabilir.

Yedek lastik, lastik zinciri vb. takıldı-
ğında.

Lastikler çok fazla aşındığında veya 
lastik basıncı düşükse.

Farklı yapısı, üreticisi, markası veya diş 
deseni olan lastikler kullanıldığında.

Yol kenarında beyaz (sarı) çizgi olarak 
algılanabilecek cisimler veya desenler 
(bariyerler, kaldırım kenarları, yansıtıcı 
direkler vb.) olduğunda.

Araç karla kaplı bir yolda sürüldü-
ğünde.

Beyaz (sarı) çizgiler yağmur, kar, sis, 
kum, toz gibi nedenlerden dolayı zor 
görünüyorsa.

Yol onarıldığı için asfalt onarım çizgi-
leri, beyaz (sarı) çizgi izleri vb. varsa.

Araç yol yapımı çalışmaları nedeniyle 
geçici bir şeritte veya yasak bir şeritte 
sürüldüğünde.

Araç yağmurlu hava, kar, donma gibi 
nedenlerle kaygan bir yolda sürüldü-
ğünde.

Araç otoyol veya ana yol dışındaki 
şeritlerde sürüldüğünde.

Araç bir şantiyede sürüldüğünde.

LKA sistemi arızaları ve hatalı işlem-
lerin önlenmesi

Farları modifiye etmeyin veya yüzeyle-
rine çıkartma gibi şeyler yapıştırmayın.

Süspansiyon gibi sistemlerde değişiklik 
yapmayın. Süspansiyon veya benzer 
sistemlerin değiştirilmesi gerekirse, 
yetkili bir Lexus bayisine veya Lexus 
yetkili servisine ya da yetkin ve dona-
nımlı bir profesyonele başvurun.

Kaputa ve ızgaraya herhangi bir şey 
takmayın ve üzerlerine bir şey koyma-
yın. Ayrıca ızgara koruyucu (tampon 
bar, tampon koruyucu vb.) takmayın.

Ön camın onarılması gerekirse, yetkili 
bir Lexus bayisine veya Lexus yetkili 
servisine ya da yetkin ve donanımlı bir 
profesyonele başvurun.

LKA sisteminin çalıştırılması
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LKA göstergesi

Gösterge ışığının yanıp yanmaması, sürü-
cüye sistemin çalışma durumunu bildirir.

Beyaz renkte yanarsa: 
LKA sistemi çalışmaktadır.

Yeşil renkte yanarsa: 
Direksiyon destek fonksiyonunun direksi-
yon desteği veya şerit ortalama fonksiyonu 
çalışmaktadır.

Turuncu renkte yanıp sönüyorsa: 
Şeritten ayrılma uyarısı fonksiyonu çalış-

maktadır.

Direksiyon simidi çalıştırma desteği 
çalışmasının gösterimi

Direksiyon destek fonksiyonunun direksi-
yon desteği veya şerit ortalama fonksiyo-
nunun çalıştığını belirtir.

Şeritten ayrılma uyarısı fonksiyonu 
gösterimi

Araç bilgi ekranı sürüş destek sistemi bilgi 
ekranına geçiş yaptığında görüntülenir.

 Görüntülenen beyaz çizgilerin ara-
sının beyaz olması

Sistemin beyaz (sarı) çizgileri algıladı-
ğını gösterir. Araç şeritten saptığında, 
aracın uzaklaştığı taraftaki beyaz çizgi 
turuncu renkte yanıp söner.

 Görüntülenen beyaz çizgilerin ara-
sının siyah olması

Araç bilgi ekranındaki gösterge-
ler

A

B

C
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Sistemin beyaz (sarı) çizgileri algılaya-
madığını veya geçici olarak iptal edildi-
ğini belirtir.

Her işlevin çalışma koşulları
Şeritten ayrılma uyarısı fonksiyonu

Bu fonksiyon aşağıdaki koşulların tamamı 
gerçekleştiğinde çalışır.
• LKA açıksa.
• Araç hızı yaklaşık 50 km/saat veya üze-

rindeyse.
• Sistem beyaz (sarı) çizgileri algılıyorsa.
• Şerit genişliği 3 m veya üzerindeyse.
• Sinyal kolu çalıştırılmadığında.
• Aracı düz bir yolda veya yaklaşık 150 

m’den büyük yarıçaplı geniş virajlarda 
sürerken.

• Hiçbir sistem arızası algılanmadığında. 
(S.268)

Direksiyon desteği fonksiyonu

Şeritten ayrılma uyarı fonksiyonunun 
çalışma koşullarının yanı sıra aşağıdaki 
koşulların tümü gerçekleştiğinde bu fonksi-
yon devreye girer.

• Araç bilgi ekranındaki  üzerinde yer 
alan “Steering Assist” (Direksiyon Des-
teği) başlığı "On" (Açık) olarak ayarlandı-
ğında. (S.106)

• Araç belli bir miktarda veya daha fazla 
hızlanmadığı veya yavaşlamadığında.

• Direksiyon simidi şerit değiştirmeye 
uygun bir kuvvet ile çevrilmediğinde.

• ABS, VSC, TRC ve PCS çalışmadığında.
• TRC veya VSC iptal edilmediğinde.
• İsrail hariç: Direksiyon simidini bırakma 

uyarısı görüntülenmez. (S.267)

Şeritte gezinme uyarısı fonksiyonu

Bu fonksiyon aşağıdaki koşulların tamamı 
gerçekleştiğinde çalışır.

• Araç bilgi ekranındaki  üzerinde yer 
alan “Sway Warning” (Gezinme Uyarısı) 
başlığı "On" (Açık) olarak ayarlandığında. 
(S.106)

• Araç hızı yaklaşık 50 km/saat veya üze-
rindeyse.

• Şerit genişliği 3 m veya üzerindeyse.
• Hiçbir sistem arızası algılanmadığında. 

(S.268)

Şerit ortalama fonksiyonu

Bu fonksiyon aşağıdaki koşulların tamamı 
gerçekleştiğinde çalışır.
• LKA açıksa.

• Araç bilgi ekranında  üzerinde yer 
alan “Steering Assist” (Direksiyon des-
teği) ve “Lane Center” (Şerit Ortası) baş-
lığı "On" (Açık) olarak ayarlıdır. (S.106)

• Sistem beyaz (sarı) çizgileri algılıyorsa.
• Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 

sabit hız kontrol sistemi çalışıyorsa.
• Trafik şeridinin genişliği yaklaşık 2,5 - 4,1 

m arasındaysa.
• Sinyal kolu çalıştırılmadığında.
• Aracı düz bir yolda veya yaklaşık 200 

m’den büyük yarıçaplı geniş virajlarda 
sürerken.

• Hiçbir sistem arızası algılanmadığında. 
(S.268)

• Araç belli bir miktarda veya daha fazla 
hızlanmadığı veya yavaşlamadığında.

• Direksiyon simidi şerit değiştirmeye 
uygun bir kuvvet ile çevrilmediğinde.

• ABS, VSC, TRC ve PCS çalışmadığında.
• TRC veya VSC iptal edilmediğinde.
• İsrail hariç: Direksiyon simidini bırakma 

uyarısı görüntülenmez. (S.267)
• Direksiyon destek fonksiyonu çalışmadı-

ğında.

Fonksiyonların geçici olarak iptal edil-
mesi

Çalışma koşulları artık geçerli olmadığında 
fonksiyonlar geçici olarak iptal edilebilir. 
Ancak çalışma koşulları tekrar geçerli oldu-
ğunda fonksiyon otomatik olarak yeniden 
devreye girer. (S.266)

Direksiyon destek fonksiyonu/şerit 
ortalama fonksiyonu

Araç hızı, şeritten ayrılma durumu, yol 
koşullarına vb. bağlı olarak, sürücü fonksi-
yonun çalıştığını hissetmeyebilir ya da fonk-
siyon hiç çalışmayabilir.
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Şeritten ayrılma uyarısı fonksiyonu
Sesli ikaz dış gürültü, müzik çalma vb. nede-
niyle duyulmayabilir.

Direksiyon simidini bırakma uyarısı
İsrail için: Sistem direksiyon destek fonksi-
yonu ya da şerit ortalama fonksiyonu çalışır-
ken sürücünün ellerini direksiyon 
simidinden ayırdığına karar verirse, araç 
bilgi ekranında sürücüden direksiyonu tut-
masını isteyen bir uyarı mesajı ve sembol 
görüntülenir.

Sürücü direksiyon simidinde elini tutmaya 
devam ederse, araç bilgi ekranında bir uyarı 
sesi ile bir mesaj ve resimde gösterilen sem-
bol görüntülenir. Bu uyarı aynı zamanda, 
sürücü direksiyon simidini sürekli olarak az 
miktarda kullandığında da çalışır. Uyarılar 
ne olursa olsun, bu sistemi kullanırken elleri-
nizi daima direksiyon simidinde tutun.

Araç ve yol koşullarına bağlı olarak, uyarı 
çalışmayabilir.

İsrail hariç: Sistem direksiyon destek fonksi-
yonu ya da şerit ortalama fonksiyonu çalışır-
ken sürücünün ellerini direksiyon 
simidinden ayırdığına karar verirse, araç 
bilgi ekranında sürücüden direksiyonu tut-
masını isteyen bir uyarı mesajı ve sembol 
görüntülenir.

Sürücü direksiyon simidinde elini tutmaya 
devam ederse, araç bilgi ekranında bir uyarı 
mesajı ve resimde gösterilen sembol görün-
tülenir ve işlev geçici olarak iptal edilir. Bu 
uyarı aynı zamanda, sürücü direksiyon simi-
dini sürekli olarak az miktarda kullandığında 
da çalışır. Uyarılar ne olursa olsun, bu sis-
temi kullanırken ellerinizi daima direksiyon 
simidinde tutun.

Araç ve yol koşullarına bağlı olarak, uyarı 
çalışmayabilir.

Şeritte gezinme uyarısı fonksiyonu
Sistem, şeritte gezinme uyarısı fonksiyonu 
çalışırken aracın gezindiğini belirlediğinde, 
bir uyarı sesi duyulur ve sürücünün dinlen-
mesini gerektiren bir uyarı mesajı ile 
resimde gösterilen sembol, aynı anda araç 
bilgi ekranında görüntülenir.

Araç ve yol koşullarına bağlı olarak, uyarı 
çalışmayabilir.

Beyaz (sarı) çizgiler yalnızca yolun bir 
tarafındadır

Beyaz (sarı) çizgilerin algılanamadığı taraf 
için LKA sistemi çalışmaz.

Fonksiyonların doğru çalışmayabileceği 
durumlar

Aşağıdaki durumlarda kamera sensörü 
beyaz (sarı) çizgileri algılamayabilir ve 
çeşitli fonksiyonlar normal şekilde çalışma-
yabilir.

Yol üzerinde beyaz (sarı) çizgilere paralel 
giden veya bu çizgileri örten gölgeler 
olduğunda.

Araç gişe girişi veya kontrol noktası gibi 
beyaz (sarı) çizgi olmayan bir bölgede 
veya bir kavşakta vb. sürüldüğünde.



268 4-5. Sürüş destek sistemlerinin kullanılması

Beyaz (sarı) çizgiler silik olduğunda, 
"Yükseltilmiş kaldırım işareti" veya taşlar 
olduğunda.

Beyaz (sarı) çizgiler kum gibi nedenler-
den dolayı görülemediğinde veya zor 
görüldüğünde.

Araç yağmur, su birikintileri gibi neden-
lerden dolayı ıslak bir yolda sürüldü-
ğünde.

 Trafik çizgileri sarıysa (beyaz çizgilere 
göre algılamak daha zor olabilir).

Beyaz (sarı) çizgiler örneğin bir kaldırım 
kenarının üzerine geçiyorsa.

Araç beton gibi parlak bir yüzeyde sürü-
lürken.

Araç yansıyan ışıklar gibi nedenlerden 
dolayı parlak bir yüzey üzerinde sürüldü-
ğünde.

Araç tünellerin giriş ve çıkışları gibi aydın-
lık seviyesinin aniden değiştiği yerlerde 
sürüldüğünde.

Karşıdan gelen bir aracın farları veya 
güneş gibi bir kaynaktan gelen ışık kame-
raya geldiğinde.

Araç yolun bölündüğü, birleştiği vb. bir 
yerde sürüldüğünde.

Araç eğimli bir yolda sürüldüğünde.

Araç sola veya sağa yatan bir yolda veya 
virajlı bir yolda sürüldüğünde.

Araç döşenmemiş veya bozuk bir yolda 
sürüldüğünde.

Araç keskin bir virajda sürüldüğünde.

 Trafik şeridi çok dar veya geniş oldu-
ğunda.

Araç ağır yük taşıdığı veya lastik basınç-
ları hatalı olduğu için çok fazla yattığında.

Öndeki araç ile aradaki mesafe çok kısa 
olduğunda.

Araç sürüş sırasında yol koşulları nede-
niyle (bozuk yollar veya yol geçişleri) 
büyük miktarda yukarı ve aşağı yönde 
hareket ettiğinde.

 Far mercekleri kirliyse ve geceleri yeter-
siz ışık veriyorsa veya far ışığının ekse-
ninde sapma varsa.

Araç yandan rüzgara maruz kaldığında.

Araç az önce şerit değiştirdiyse veya bir 
kavşaktan geçtiyse.

Kar lastiği vb. takıldığında.

Uyarı mesajı

Araç bilgi ekranında aşağıdaki uyarı mesajı 
görüntülenir ve LKA göstergesi turuncu 
yanarsa, aşağıdaki uygun arıza teşhis işle-
mini uygulayın.

Uyarı mesajı Ayrıntılar/İşlemler

"Lane Kee-
ping Assist 

Malfunction 
Visit Your 

Dealer" (Şerit 
takip desteği 
arızası, ser-
vise gidin)

Sistem doğru çalışmıyor 
olabilir.

 Aracı herhangi bir yet-
kili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya güveni-
lir başka bir servise göste-
rin.

“Front 
Camera 

Vision Bloc-
ked Clean 

and Demist 
Windshield” 
(Ön kamera 
görüşü bloke 
olmuş ve ön 

camı temizle-
yin ve buğu-

sunu alın)

Kamera sensörünün 
önündeki ön cam bölge-
sinde kir, yağmur, yoğu-
şan su damlacıkları, kar, 
buz, vb. var.

 LKA sistemini kapatın, 
ön camdaki kir, yağmur, 
yoğuşan su damlacıkları, 
kar gibi maddeleri temiz-
leyin ve LKA sistemini 
tekrar çalıştırın.

“Front 
Camera Una-
vailable” (Ön 
kamera kulla-

nılamıyor)

Kamera sensörünün 
çalışma koşulları (sıcaklık 
gibi) yerine getirilmemiş-
tir.

 Kamera sensörünün 
çalışma koşulları (sıcaklık 
gibi) yerine geldiğinde 
LKA sistemi kullanılabilir. 
LKA sistemini kapatın, 
biraz bekleyin ve LKA sis-
temini tekrar çalıştırın.
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Farklı bir uyarı mesajı görüntülendiğinde 
ekrandaki talimatları izleyin.

Kişiselleştirme
Aşağıdaki ayarlar değiştirilebilir.

Ayarların değiştirilmesi hakkında bilgi için 
bkz. S.483.

“Lane Kee-
ping Assist 

Unavailable” 
(Şerit Takip 

Desteği Kulla-
nılamıyor)

Kamera sensörü dışındaki 
sensörlerde bir arıza 
nedeniyle LKA sistemi 
geçici olarak iptal edilir.

 LKA sistemini kapatın 
ve uyarı mesajları ile ilgili 
uygun arıza teşhis işlemle-
rini gerçekleştirin. Ardın-
dan, aracı kısa süre 
kullanın ve sonra LKA sis-
temini tekrar açın.

“Lane Kee-
ping Assist 

Unavailable 
Below 

Approx 
50km/h” 
(Şeritten 
Ayrılma 
Uyarısı 

Yaklaşık 50 
km/saat 
Altında 

Çalışmaz)

Araç hızı yaklaşık 50 
km/saat altında olduğu 
için LKA sistemi kullanıla-
maz.

 Aracınızı yaklaşık 50 
km/saat veya daha yüksek 
hızda kullanın.

“Lane Kee-
ping Assist 

Unavailable at 
Current 

Speed” (Mev-
cut Hızda 
Şerit Takip 

Desteği Kulla-
nılamıyor)

Araç hızı çok yüksek oldu-
ğundan LKA sistemi kulla-
nılamaz.

 Yavaşlayın.

Uyarı mesajı Ayrıntılar/İşlemler

Fonksiyon Ayar detayları

Şeritten 
ayrılma uyarısı 

fonksiyonu

Uyarı hassasiyetini ayarla-
yın

Direksiyon 
desteği 

fonksiyonu

Direksiyon simidi deste-
ğini açar ve kapatır

Şeritte 
gezinme 

uyarısı 
fonksiyonu

Fonksiyonu aç ve kapat

Uyarı hassasiyetini ayarla-
yın

Şerit 
ortalama 

fonksiyonu
Fonksiyonu aç ve kapat
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**: Bazı modellerde
Kamera sensörü bir işareti tanıdıktan 
sonra, araç işareti geçtiğinde araç bilgi 
ekranında görüntülenir.

 Sürüş destek sistemi bilgileri seçildi-
ğinde, en fazla 3 işaret görüntülene-
bilir. (S.106)

 Sürüş destek sistemi dışında bir bilgi 
seçildiğinde, hız sınırı işareti veya 
"tümü iptal edildi" işareti görüntüle-
nebilir. (S.106)

Yanında ek işaretler olan sollama yasağı 
işareti ve hız sınırı işaretleri görüntülenmez. 
Ancak hız sınırı işaretleri dışında işaretler 
algılanırsa, mevcut hız sınırı işaretinin altın-
daki listede bunlardan bahsedilir.

RSA (Trafik İşareti Desteği)*

RSA kamera sensörünü  kulla-
narak belirli trafik işaretlerini algı-
lar ve araç bilgi ekranı ile sürücüye 
bilgi sağlar.

Sistem aracın hız sınırı üzerinde 
sürüldüğüne veya algılanan trafik 
işaretlerine göre yasak hareketler 
yaptığına vb. karar verirse, uyarı 
görüntüsü ve sesli uyarı ile sürü-

cüyü uyarır*.

*: Bu ayarın kişiselleştirilmesi gere-
kir.

DİKKAT

RSA sistemini kullanmaya başlama-
dan önce

Sadece RSA sistemine güvenmeyin. RSA 
sürücüye bilgi vererek destek olan bir sis-
temdir, ancak sürücünün gözleri ve dik-
katinin yerine geçemez. Her zaman trafik 
kurallarına dikkat ederek aracı dikkatli 
bir şekilde kullanın.

Uygunsuz veya dikkatsiz bir şekilde araç 
kullanmak beklenmeyen bir kazaya 
sebebiyet verebilir.

A

Araç bilgi ekranındaki gösterge
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Elektronik işaretler ve yanıp sönen işaretlerin de dahil olduğu aşağıdaki yol işaret-
leri algılanır.

Resmi olmayan (Viyana Konvansiyonunu karşılamayan) veya yeni devreye sokulan bir trafik 
işareti algılanmayabilir.

*1*1:  Şerit değiştirirken sinyal lambası çalıştırılmazsa işaret görüntülenmez.

*1*2: Navigasyon sistemli araçlar için

*1

Algılanan yol işareti tipleri

Tip Araç bilgi ekranı

Hız sınırı başlangıcı/sonu

Yanında ek işaret olan bir 
hız sınırı (Hız sınırı ile 
aynı anda gösterilir)

(Ekran örneği)

Islak

Yağmur

Buz

Yokuş başlangıcı/yokuş 

sonu*1

Ek işaret vardır 
(İçerik algılanmaz)

Sollama yasağı başlangıcı/sonu

Giriş yok*2

Tümü iptal edildi 
(Tüm sınırlamalar iptal edilir. Varsayılan yol 

kurallarına döner.)
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Aşağıdaki durumlarda RSA sistemi 
uyarı görüntüleyerek sürücüyü uyarır.

 Araç hızı araç bilgi ekranında 
görüntülenen işaretin hız sınırı için 
geçerli hız uyarı eşik değerini aştı-
ğında, işaretin rengi tersine döner.

 Araç bilgi ekranında sollama yapıl-
maz işareti görüntülendiğinde aracı-
nızın sollama yaptığı algılanırsa 
işaret yanıp söner.

 Navigasyon sistemi olan araçlar: 
RSA sistemi bir girilmez işaretini 
algıladığında ve navigasyon siste-
mindeki harita bilgilerine göre ara-
cın girilmez bölgeye girdiğini 
algıladığında, girilmez işareti yanıp 
söner.

Duruma bağlı olarak trafik ortamı (tra-
fik yönü, hızı, birimi) hatalı tespit edile-
bilir ve bir uyarı gösterimi düzgün 
çalışmayabilir.

RSA işareti görüntüsünün otomatik iptal 
edilmesi

Aşağıdaki durumlarda bir veya daha fazla 
işaret otomatik olarak kaybolur.

Belirli bir mesafe boyunca yeni bir işaret 
algılanmadığında.

Sola veya sağa dönüş gibi nedenlerden 
dolayı yol değiştiğinde.

Sistemin düzgün çalışmayabileceği veya 
algılamayabileceği durumlar

RSA aşağıdaki durumlarda normal çalışma-
yabilir ve işaretleri tanımayabilir, hatalı işa-
reti gösterebilir ve benzer durumlar 
görülebilir. Ancak bu bir arıza olduğu anla-
mına gelmez.

Sensöre şiddetli bir darbe gelmesi gibi bir 
nedenden dolayı kamera sensörünün 
hizası bozulmuştur.

Kamera sensörü yakınında ön camda kir, 
kar, çıkartma gibi cisimler varsa.

Yoğun yağış, sis, kar, kum fırtınası gibi sert 
hava koşullarında

Karşıdan gelen bir aracın farları veya 
güneş gibi bir kaynaktan gelen ışık 
kamera sensörüne geldiğinde.

 İşaret kirli, silik, eğilmiş veya bükülmüş 
veya elektronik bir işaret ise kontrast 
değeri düşükse.

 İşaretin tamamı veya bir kısmı bir ağacın 
yaprakları veya direk gibi bir cisimle 
örtülmüşse.

Kamera sensörü işareti yalnızca kısa bir 
süreliğine gördüğünde.

Sürüş alanı (dönüş, şerit değişimi vb.) 
hatalı algılandığında.

O anda gitmekte olduğunuz şerit için 
uygun olmayan bir işaret olsa bile, bu tip 
bir işaretin otoyol ikiye ayrıldıktan sonra 
görülmesi veya yol birleşmeden hemen 
önce yandaki bir şeritte olması duru-
munda.

Öndeki aracın arka tarafına çıkartma 
yapıştırılmışsa.

Sisteme uyumlu bir işarete benzeyen bir 
işaret algılandığında.

Araç trafik akış yönü farklı olan bir ülkede 
sürüldüğünde.

Araç ana yolda giderken yandaki yol hız 
işaretleri algılanabilir ve görüntülenebilir 
(kamera sensörünün görüş alanı için-
deyse).

Araç bir göbekte giderken göbek çıkışın-
daki yol hız işaretleri algılanabilir ve 
görüntülenebilir (kamera sensörünün 
görüş alanı içindeyse).

Navigasyon sistemi olmayan araçlar: 
Göstergede görüntülenen hız bilgisi ile 
navigasyon sisteminde görüntülenen hız 
bilgisi, navigasyon sistemi harita verileri 
kullandığı için farklı olabilir.

Uyarı görüntüleme
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Sürüş

Araç farklı hız birimi kullanılan bir 
ülkede sürüldüğünde

RSA işaretleri metre birimine göre algıladığı 
için, metre birimi değiştirilebilir. Metre 
yerine bulunduğunuz ülkedeki hız birimine 
geçiş yapın. (S.483)

Sistemi açma ve kapatma

1 Araç bilgi ekranında  üzerinde 

 seçimini yapın 

(S.106)

2 Direksiyon simidi üzerinde “OK” düğ-
mesine basın.

Hız sınırı işareti görünümü
Araç bilgi ekranında bir hız sınırı işareti 
görüntülenirken kontak <güç düğmesi> 
kapalı konuma alınırsa, kontak <güç düğ-
mesi> KONTAK AÇIK konumuna alındı-
ğında aynı işaret yeniden görüntülenir.

Kişiselleştirme
Ayar (hız uyarısı eşiği gibi) değiştirilebilir. 
(Kişiselleştirilebilen özellik: S.483)

**: Bazı modellerde

 Gösterge ekranı

Ekran

Ayarlanmış hız

Göstergeler

Tam hız aralığına sahip dinamik 

radarlı sabit hız kontrolü*

Araç takip mesafesi kontrol 
modunda araç gaz pedalına basıl-
masa bile öndeki aracın hız değişi-
mine uyum sağlayacak şekilde 
otomatik olarak hızlanır, yavaşlar ve 
durur. Sabit hız kontrol modunda, 
araç sabit hızda hareket eder.

Tam hız aralığına sahip dinamik 
radarlı sabit hız kontrolünü otoyol 
ve otobanlarda kullanın.

 Araç takip mesafesi kontrol modu 
(S.276)

 Sabit hız kontrolü modu 
(S.280)

Sistem bileşenleri

A

B

C
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 Çalıştırma düğmeleri

Araç takip mesafesi düğmesi

“+RES” düğmesi

Sabit hız kontrolü ana düğmesi

İptal düğmesi

“-SET” düğmesi

DİKKAT

Tam hız aralığına sahip dinamik 
radarlı sabit hız kontrolünü kullanma-
dan önce

Aracı güvenli bir şekilde sürmek 
sadece sürücünün sorumluluğundadır. 
Tamamen sisteme güvenerek hareket 
etmeyin ve her zaman çevrenize çok 
dikkat ederek aracı güvenli bir şekilde 
kullanın. 

Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 
sabit hız kontrolü, sürücü üzerindeki 
yükü azaltmak için sürüş desteği sağ-
lar. Ancak sağlanan destek ile ilgili 
sınırlamalar vardır. 
Aşağıdaki koşulları dikkatli bir şekilde 
okuyun. Sadece bu sisteme güvenerek 
hareket etmeyin ve her zaman dikkatli 
sürün.

• Sensör öndeki aracı doğru algılamadı-
ğında: S.282

• Araç takip mesafesi kontrol modunun 
doğru çalışmayabileceği durumlar: 
S.282

A

B

C

D

E

Hızı, hız limitine, trafik akışına, yol 
koşullarına, hava koşullarına vb. bağlı 
olarak uygun bir şekilde ayarlayın. 
Sürücü, ayarlanan hızı kontrol etmekle 
yükümlüdür.

Sistem normal bir şekilde çalışırken 
bile, sistemin algıladığı öndeki araç 
durumu sürücünün gördüğü durum-
dan farklı olabilir. Bu nedenle sürücü 
her zaman dikkatli olmalıdır, her 
koşulda tehlikeyi değerlendirmeli ve 
güvenli bir sürüş yapmalıdır. Tamamen 
bu sisteme güvenerek hareket etmek 
veya sistemin sürüş sırasında güvenliği 
garantilediğini düşünmek, kazaya ve 
ölüm veya ciddi yaralanmaya neden 
olabilir.

Kullanmadığınızda tam hız aralığına 
sahip dinamik radarlı sabit hız kontrol 
sistemini sabit hız kontrolü ana düğme-
sini kullanarak kapatın.

Sürüş destek sistemleri ile ilgili uyarı-
lar

Sistemin sağladığı desteğin sınırları 
olduğu için aşağıdaki önlemlere uyun.
Aksi takdirde, ciddi yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilecek kazalar mey-
dana gelebilir.

Sürücünün takip mesafesinin belirlen-
mesine destek

Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 
sabit hız sistemi, sadece sürücünün 
önündeki araçla takip mesafesini belirle-
yebilmesine yardımcı olmayı amaçlar. 
Dikkatsiz ve dalgın sürüşe izin veren bir 
mekanizma veya düşük görüş mesafe-
sinde sürüşe yardımcı olan bir sistem 
değildir. Her halükarda sürücünün aracın 
çevresine dikkat etmesi gerekmektedir.
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Sürüş

DİKKAT

Sürücünün uygun takip mesafesini 
sağlamasına destek

Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 
sabit hız kontrolü, sürücü ve önündeki 
araç arasındaki takip mesafesinin belirli 
aralığa uygun olup olmadığını belirler. 
Bunun dışında herhangi bir karar vere-
mez. Bu nedenle, sürücünün kesinlikle 
dikkatli olması ve herhangi bir tehlike ihti-
mali olup olmadığını belirlemesi gerek-
mektedir.

Sürücünün aracı kullanmasına destek

Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı hız 
sisteminin aracın önünde giden bir araçla 
olabilecek bir çarpışmayı engelleme 
kabiliyeti sınırlıdır. Bu nedenle, herhangi 
bir tehlike durumunda sürücünün aracın 
kontrolünü hemen üstlenmesi ve güven-
lik sağlanana kadar uygun şekilde dav-
ranması gerekmektedir.

Tam hız aralığına sahip dinamik 
radarlı sabit hız kontrolü için uygun 
olmayan durumlar

Aşağıdaki durumlarda tam hız aralığına 
sahip dinamik radar sabit hız kontrol sis-
temini kullanmayın.

Aksi takdirde hız kontrolü uygun olma-
yan şekilde çalışabilir ve ciddi yaralanma-
lara veya ölümle sonuçlanabilen kazalara 
neden olabilir.

Yayaların, bisikletlilerin, vb. bulunduğu 
yollarda

Sıkışık trafikte

Keskin virajlı yollarda

Virajlı yollarda

Kaygan zeminde (yağmurlu, buzlu 
veya karlı)

Dik inişlerde veya ani değişikliklerin 
olduğu yukarı ve aşağı keskin eğim-
lerde 
Yokuş aşağı giderken araç hızı ayarlan-
mış değerin üzerine çıkabilir.

Yollar ve otoyollara girişlerde

Sensörlerin doğru şekilde algılamasını 
engelleyecek derecede kötü hava 
koşullarında (sis, kar, kum fırtınası, şid-
detli yağış vb.)

Radar sensörü veya kamera sensörü-
nün ön yüzeyinde yağmur, kar vb. 
olduğunda

Sık sık hızlanma ve yavaşlamayı gerek-
tiren trafik koşullarında

Acil durumlarda araç çekme sırasında

Yaklaşma uyarı sesi çok zor duyuldu-
ğunda
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Bu mod yaklaşık 100 m ilerideki araçları algılamak için bir radar sensörü kullanır, 
mevcut araç takip mesafesini hesaplar ve öndeki araç ile arada uygun takip mesa-
fesini korur.

Yokuş aşağı sürerken araç takip mesafesi kısalacaktır.

Sabit hız kontrol örneği 
Önünüzde araç yokken

Araç, sürücü tarafından ayarlanan hızda gider. İstenilen araç takip mesafesi, araç takip 
mesafesi anahtarı kullanılarak da ayarlanabilir.

Yavaşlayarak sürüş ve takip ederek sürüş örnekleri 
Öndeki araç ayarlanan hızdan daha yavaş gidiyorsa

Önünüzde bir araç algılandığında, sistem otomatik olarak aracınızı yavaşlatır. Aracın hızının 
daha fazla düşürülmesi gerekli ise, frenler sistem tarafından devreye alınır (bu sırada fren 
lambaları yanar). Sistem, sürücü tarafından ayarlanmış araç takip mesafesini korumak için 
öndeki aracın hızındaki değişikliklere tepki verir. Sistem aracınızın öndeki araca yaklaşma-
sını önlemek için aracı yeterince yavaşlatamazsa, yaklaşma uyarısı tarafından uyarılırsınız.

Öndeki araç durduğunda aracınız da durur (araç, sistem kontrolü tarafından durdurulur). 
Önünüzdeki araç harekete geçtiğinde, "+RES" düğmesine basarak veya gaz pedalına 
basarak harekete devam edebilirsiniz.

Hızlanma örneği 
Önde ayarlı hızdan daha yavaş giden bir araç olmadığında

Sistem ayarlanan hıza ulaşıncaya kadar hızlanır. Daha sonra sistem sabit hız kontrolüne geri 
döner.

Araç takip mesafesi kontrol modunda sürüş

A

B

C
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1 Sabit hız kontrol sistemini etkinleş-
tirmek için sabit hız kontrolü ana 
düğmesine basın.

Radarlı sabit hız kontrol göstergesi yanar 
ve araç bilgi ekranında bir mesaj görüntü-
lenir.

Hız sabitleyiciyi devre dışı bırakmak için 
düğmeye tekrar basın.

Sabit hız kontrol ana düğmesine 1,5 saniye 
veya uzun süreyle basılı tutulursa, sistem 
sabit hız kontrol modunda devreye girer. 
(S.280)

2 Gaz pedalını kullanarak istediğiniz 
araç hızına gelin (yaklaşık 50 
km/saat veya üzeri) ve hızı sabitle-
mek için “-SET” düğmesine basın.

Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge 
ışığı yanar.

Düğme bırakıldığında araç hızı ayarlanan 
hıza geçiş yapar.

Araç hızı yaklaşık 50 km/saat altındayken 
ve önde bir araç varken düğme kullanılırsa, 
ayarlanan hız yaklaşık 50 km/saat olarak 

belirlenir.

Hızı ayarlamak için, istediğiniz hızı 
görene kadar "+RES" veya "-SET" düğ-
mesine basın.

1 Hızı artırır 
(Araç takip mesafesi kontrol 
modunda araç sistem kontrolü ile 
durdurulmadığında)

2 Hızı düşürür

Hassas ayarlama: Düğmeye basın.

Kaba ayarlama: Hızı değiştirmek için düğ-
meyi basılı tutun ve istediğiniz hıza ulaştığı-
nızda bırakın.

Araç takip mesafesi kontrol modunda, 
hız aşağıdaki şekilde artırılabilir veya 
azaltılabilir:

Araç hızının ayarlanması (Araç 
takip mesafesi kontrol modu)

Hızın ayarlanması
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 Avrupa için

Hassas ayarlama: Düğmeye her basış, 

5 km/saat*1 veya 5 mil/saat*2 kadar 
değiştirecektir

Kaba ayarlama: Düğmeye basıldığı sürece 

5 km/saat*1 veya 5 mil/saat*2 kadar deği-
şiklik yapar

 Avrupa hariç

Hassas ayarlama: Düğmeye her basış, 1 

km/saat*1 veya 1 mil/saat*2 kadar değişti-
recektir

Kaba ayarlama: Düğmeye basıldığı sürece 

5 km/saat*1 veya 5 mil/saat*2 kadar deği-
şiklik yapar

Sabit hız kontrol modunda (S.280), 
ayarlı hız aşağıdaki şekilde artırılabilir 
veya azaltılabilir:

Hassas ayarlama: Düğmeye her basış, 1 

km/saat*1 veya 1 mil/saat*2 kadar değişti-
recektir

Kaba ayarlama: Düğmeye basıldığı sürece 
hız değişmeye devam eder.

*1*1:  Ayar hızı "km/saat" olarak gösterildi-
ğinde

*2*2: Ayar hızı "MPH" olarak gösterildi-
ğinde

Düğmeye basarak araçlar arası mesa-
feyi aşağıdaki gibi değiştirin:

1 Uzun

2 Orta

3 Kısa

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
<AÇIK modu> konumuna alındığında araç 
takip mesafesi otomatik olarak uzun moda 
ayarlanır.

Önünüzde giden bir araç varsa, ayrıca 

araç takip işareti de  görünecektir.

Aşağıdaki tablodan bir mesafe seçin. 
Aşağıdaki mesafelerin 80 km/saat hıza 
göre verildiğini dikkate alın. Araç takip 
mesafesi araç hızına göre artar ya da 
azalır. Araç sistem kontrolü ile durdu-
rulduğunda, araç duruma bağlı olarak 
araçlar arası belirli bir mesafede durur.Araç takip mesafesinin değişti-

rilmesi (araç takip mesafesi kont-
rol modu)

Araç takip mesafesi ayarları 
(araç takip mesafesi kontrol 
modu)

A
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Öndeki araç harekete geçtiğinde 
"+RES" düğmesine basın.

Öndeki araç harekete geçtikten sonra 
gaz pedalına basılırsa, aracınız sabit 
hızla takibe devam edecektir.

1 İptal düğmesine basıldığında hız 
kontrolü iptal edilir.

Frene basıldığında da hız kontrolü iptal edi-
lir. 
(Araç sistem kontrolü tarafından durdurul-
duğunda, frene basıldığında ayar iptal edil-
mez.)

2 Sabit hız kontrolünü tekrar devreye 
almak için "+RES" düğmesine basıl-
masıyla, araç ayar hızına geri döne-
cektir.

Ancak önde araç algılanmazsa, araç hızı 
yaklaşık 40 km/saat veya altındayken sabit 
hız kontrolü tekrar çalışmaya başlamaz.

Aracınız, önünüzdeki araca çok yak-
laştığında ve sabit hız kontrol sistemi 
üzerinde otomatik yavaşlama yeterli 
değilse, gösterge paneli yanıp sönecek 
ve sürücüyü uyaran uyarı sesi duyula-
caktır. Başka bir sürücünün önünüze 
aniden çıkması bu duruma örnek ola-
rak gösterilebilir. Uygun araç takip 
mesafesini sağlamak için fren pedalına 
basın.

Mesafe seçenekleri Araç takip mesafesi

Uzun Yaklaşık 50 m

Orta Yaklaşık 40 m

Kısa Yaklaşık 30 m

Araç sistem kontrolü ile durdu-
rulmadığında takibe devam edil-
mesi (araç takip mesafesi kontrol 
modunda)

Hız kontrolünün iptal edilmesi ve 
eski ayarına geri dönülmesi

Yaklaşma uyarısı (araç takip 
mesafesi kontrol modu)
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 Bazı durumlarda uyarılar oluşma-
yabilir

Aşağıdaki durumlarda araç takip 
mesafesi küçük olsa bile uyarı verilme-
yebilir.

 Önünüzdeki aracın hızı, sizin aracı-
nızın hızıyla aynıysa veya fazlaysa

 Önünüzdeki araç çok düşük hızla 
gidiyorsa

 Sabit kontrol hızı ayarlandıktan 
hemen sonra

 Gaz pedalına basıldığında

Sabit hız kontrol modu seçildiğinde, 
aracınız araç takip mesafesini kontrol 
etmeden sabit bir hızda hareket ede-
cektir. Bu modu yalnızca radar sensö-
rünün kirli olması vb. nedeniyle araç 
takip mesafesi kontrol modu doğru 
şekilde çalışmadığında kullanın.

1 Sabit hız kontrolü devre dışıyken 1,5 
saniye veya daha uzun süreyle sabit 
hız kontrol ana düğmesini basılı 
tutun.

Düğmeye bastıktan hemen sonra radarlı 
sabit hız kontrol göstergesi yanar. Bundan 
sonra sabit hız kontrolü göstergesine geçiş 
yapar.

Sabit hız kontrol moduna geçiş yalnızca 
düğmeyi sabit hız kontrolü kapalıyken kul-
lanarak mümkündür.

2 Gaz pedalını kullanarak istediğiniz 
araç hızına gelin (yaklaşık 40 
km/saat veya üzeri) ve hızı sabitle-
mek için “-SET” düğmesine basın.

Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge 
ışığı yanar.

Düğme bırakıldığında araç hızı ayarlanan 
hıza geçiş yapar.

Hız ayarını değiştirme: S.277

Ayarlanmış hızı iptal etme ve eski ayarına 
geri dönme: S.279

 Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 
sabit hız kontrol işlevi aşağıdaki durum-
larda ayarlanabilir

Vites kolu D konumunda olmalıdır.

Sabit hız kontrol modunun seçil-
mesi
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LC500: Direksiyondaki vites kumandası 
ile D konumunda 4. kademe veya üstü 
seçili olmalıdır.

Araç hızı yaklaşık 50 km/saat üzerinde 
olmalıdır.
Ancak, önde giden bir araç algılandı-
ğında araç hızı yaklaşık 50 km/saat veya 
altında olsa bile tam hız aralığına sahip 
dinamik radarlı sabit hız kontrolü devreye 
alınabilir.

Araç hızının ayarlanmasından sonra hız-
lanma

Gaz pedalına basarak aracın hızı artırılabilir. 
Hızlanmanın ardından önceden ayarlanmış 
hıza geri dönülür. Buna rağmen, araç takip 
mesafesi kontrol modu devredeyken, 
öndeki araçla mesafeyi korumak için araç 
hızı ayarlanmış hızın altına düşebilir.

Araç, takip sürüşü sırasında durdu-
ğunda

Düğmeye basıldıktan yaklaşık 3 saniye 
sonra öndeki araç hareket ederse, öndeki 
araç dururken "+RES" düğmesine basıl-
ması, takip sürüşünü devam ettirecektir.

Aracınız durduktan sonra 3 saniye içinde 
öndeki araç kalkarsa, takip sürüşü devam 
edecektir.

Araç takip mesafesi kontrol modunun 
otomatik iptal edilmesi

Araç takip mesafesi kontrol modu, aşağıda 
belirtilen durumlarda otomatik olarak dev-
reden çıkar.

Önde araç yokken, mevcut araç hızının 
yaklaşık 40 km/saat altına düşmesi.

Aracınız yaklaşık 40 km/saat altında bir 
hızda takip ederken öndeki aracın şerit 
değiştirmesi. Aksi halde, sensör aracı 
doğru şekilde algılayamaz. (Araç bilgi 
ekranında "CRUISE NOT AVAILABLE 
No Preceding Vehicles" (Sürüş yapıla-
maz Önde araç yok) gösterilir.)

VSC sisteminin devreye girmesiyle.

Bir süreliğine TRC etkinleştirildiğinde.

VSC veya TRC sistemi iptal edildiğinde.

Kar modu seçildiğinde.

Sensörlerin üzeri bir şekilde kapandığı 

için sensör doğru şekilde algılayamadı-
ğında.

Çarpışma öncesi frenleme sistemi devre-
deyken.

Park freni devreye alındığında.

Araç sistem tarafından dik bir yokuşta 
durdurulduğunda.

Araç sistem kontrolü tarafından durdu-
rulduğunda aşağıdakiler algılanır:

• Sürücü emniyet kemeri takmamaktadır.
• Sürücü kapısı açılmıştır.
• Araç yaklaşık 3 dakikadır durmaktadır

Araç takip mesafesi kontrol modu başka bir 
nedenden dolayı otomatik olarak iptal 
olursa, sistemde bir arıza meydana gelmiş 
olabilir. Daha fazla bilgi için herhangi bir 
Lexus bayisi veya Lexus servisi ya da güve-
nilir başka bir servise başvurun.

Sabit hız kontrol modunun otomatik 
iptal edilmesi

Sabit hız kontrol modu, aşağıda belirtilen 
durumlarda otomatik olarak devreden 
çıkar:

Araç hızının, önceden ayarlanmış hızın 
yaklaşık 16 km/saat veya daha aşağısına 
düşmesiyle.

Araç hızının yaklaşık 40 km/saat altına 
düşmesi.

VSC sisteminin devreye girmesiyle.

Bir süreliğine TRC etkinleştirildiğinde.

VSC veya TRC sistemi iptal edildiğinde.

Çarpışma öncesi frenleme sistemi devre-
deyken.

Başka bir nedenden dolayı sabit hız kontrol 
modu otomatik olarak iptal olursa, sistemde 
bir arıza meydana gelmiş olabilir. Daha fazla 
bilgi için herhangi bir Lexus bayisi veya 
Lexus servisi ya da güvenilir başka bir ser-
vise başvurun.

Fren sistemi çalışma sesi
Araç, araçlar arası mesafe kontrol modun-
dayken, frenler otomatik olarak uygulanırsa, 
bir fren sistemi çalışma sesi duyulabilir. Bu 
bir arıza belirtisi değildir.
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Araç bilgi ekranında “Radar Cruise 
Control Unavailable” (Radarlı sabit hız 
kontrolü kullanılamaz) mesajı gösteri-
lirse

Radarlı sabit hız kontrol sistemi geçici ola-
rak kullanılamaz. Sistemi tekrar kullanılabilir 
duruma geldiğinde kullanın.

 Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 
hız kontrol sisteminin uyarı mesajları ve 
sesli uyarıları

Uyarı mesajları ve sesli uyarılar, sistem arı-
zalarını bildirmek veya sürüş sırasında sürü-
cüye önlem almasını bildirmek için kullanılır. 
Araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görün-
tülenirse, mesajı okuyun ve talimatları uygu-
layın.

Sensör öndeki aracı doğru algılamadı-
ğında

Aşağıdaki durumlarda ve koşullara bağlı 
olarak, sistem aracı yeterince yavaşlatmadı-
ğında fren pedalına basın veya hızlanmanız 
gerekliyse gaz pedalına basın.

Sensör bu tip araçları doğru algılayamaya-
cağı için, yaklaşma uyarısı (S.279) dev-
reye girmeyebilir.

Aniden önünüze çıkan araçlar

Düşük hızla giden araçlar

Aynı şeritte bulunmayan araçlar

Arkası küçük olan araçlar (yüksüz 
römork vb.)

Aynı şeritteki motosikletler

Çevredeki araçlardan su veya kar gel-
mesi nedeniyle sensörün çalışmasının 
engellendiği durumlar

Aracınızın önü yukarı baktığında (bagaj-
daki ağır yük vb. nedeniyle)

Öndeki aracın yerden yüksekliği çok 
fazla olduğunda

Araç takip mesafesi kontrol modunun 
doğru çalışmayabileceği durumlar

Aşağıdaki durumlarda gerekirse fren peda-
lına (veya duruma bağlı olarak gaz peda-
lına) basın.

Sensör ilerideki araçları doğru şekilde algı-
lamayabileceği için, sistem doğru şekilde 
çalışmayabilir.

Virajlı yollarda veya şeritler darsa

Direksiyon veya aracın konumu sabit 
değilse
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Önünüzdeki araç aniden yavaşlarsa

 Tünel veya köprü gibi bir yapıyla çevre-
lenmiş bir yoldan geçerken

Aracın hızı, gaz pedalına basılarak araç 
hızlandıktan sonra ayarlanan hıza düşer-
ken

**: Bazı modellerde

 Gösterge ekranı

Ayarlanmış hız

Göstergeler

 Çalıştırma düğmeleri

“+RES” düğmesi

Sabit hız kontrolü ana düğmesi

“-SET” düğmesi

Sabit hız kontrol sistemi*

Gaz pedalına basmadan sabit hız 
kontrol sistemini kullanarak araç 
hızının ayarlanması.

Dinamik radarlı sabit hız kontro-
lünü otoyol ve otobanlarda kullanın.

Sistem bileşenleri

A

B

A

B

C
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İptal düğmesi

1 Sabit hız kontrol sistemini etkinleş-
tirmek için sabit hız kontrolü ana 
düğmesine basın.

Sabit hız kontrol gösterge ışığı yanar.
Hız sabitleyiciyi devre dışı bırakmak için 
düğmeye tekrar basın.

2 Hız ayarı için aracı istenen hıza 
getirin (hızlandırın veya yavaşlatın) 
ve “-SET“ düğmesine basın.

Sabit hız kontrol sistemi "SET" gösterge 
ışığı yanar.
Düğme bırakıldığında araç hızı ayarlanan 
hıza geçiş yapar.

Hızı ayarlamak için, istediğiniz hızı 
görene kadar "+RES" veya "-SET" düğ-
mesine basın.

1 Hızı artırır

2 Hızı düşürür

Hassas ayarlama: Düğmeye arzu edilen 
yönde basın.

Kaba ayarlama: Düğmeyi basılı tutun.

Hız aşağıdaki şekilde artırılabilir veya azal-
tılabilir:

Hassas ayarlama: Her hareket, araç hızını 
yaklaşık 1 km/saat kadar değiştirecektir.

Kaba ayarlama: Hız, düğme bırakılana 
kadar sürekli olarak artırılabilir veya azaltı-
labilir.

1 İptal düğmesine basıldığında sabit 
hız kontrolü iptal edilir.

Ayrıca frene basıldığında sabit hız kontrol 
sistemi iptal olur.

2 "+RES" düğmesine basıldığında 

Araç hızının ayarlanması

Hızın ayarlanması

D

Sabit hız kontrolünün iptal edil-
mesi ve eski ayarına geri dönül-
mesi
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sabit hız kontrolü devam eder.

Ayarlanan hıza geri dönme, araç hızı yakla-
şık 40 km/saat üzerindeyken mümkündür.

Sabit hız kontrol sisteminin devreye alı-
nabilmesi için

Vites kolu D konumunda olmalıdır.

LC500: Direksiyondaki vites kumandası 
ile D konumunda 4. kademe veya üstü 
seçili olmalıdır.

Araç hızı yaklaşık 40 km/saat üzerinde 
olmalıdır.

Araç hızının ayarlanmasından sonra hız-
lanma

Araç normal olarak hızlanabilir. Hızlan-
manın ardından önceden ayarlanmış hıza 
geri dönülür.

Aracı istenen hıza getirerek ve yeni hızı 
ayarlamak için -/SET düğmesine basarak 
da sabit hız artırılabilir, bu durumda sabit 
hız kontrolünün kapatılmasına da gerek 
kalmaz.

Sabit hız kontrol sisteminin otomatik 
iptali

Aşağıdaki durumların herhangi birinde 
sabit hız kontrol sistemi araç hızını korumayı 
durduracaktır.

Araç hızının, ayarlanmış hızın yaklaşık 16 
km/saat veya altına düşmesi.

Araç hızının yaklaşık 40 km/saat altına 
düşmesi.

VSC sisteminin devreye girmesiyle.

Bir süreliğine TRC etkinleştirildiğinde.

VSC veya TRC sistemi iptal edildiğinde.

Araç bilgi ekranında sabit hız kontrol 
uyarı mesajı görünürse

Sistemi devreden çıkarmak için sabit hız 
kontrol düğmesine bir kez basın ve sistemi 
yeniden etkinleştirmek için düğmeye tekrar 
basın.
Sabit hız kontrol sistemi devreye alınamı-
yorsa ya da sistem ayarlandıktan hemen 
sonra devre dışı kalıyorsa, sabit hız kontrol 
sisteminde arıza olabilir. Aracı herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 

güvenilir başka bir servise gösterin.

DİKKAT

Sabit hız kontrol sistemini yanlışlıkla 
etkinleştirmemek için

Kullanımda değilken sabit hız kontrol 
düğmesini kullanarak sabit hız kontro-
lünü kapatın.

Sabit hız kontrol sisteminin kullanıl-
masının uygun olmadığı durumlar

Aşağıdaki durumlarda sabit hız kontrol 
sistemini kullanmayın.
Bu durum, aracın sürücü hakimiyetinden 
çıkmasına ve yaralanmalı veya ölümlü bir 
kazaya neden olabilir.

Sıkışık trafikte

Keskin virajlı yollarda

Virajlı yollarda

Kaygan zeminde (yağmurlu, buzlu 
veya karlı)

Dik yokuşlardan inerken
Yokuş aşağı giderken araç hızı ayarlan-
mış değerin üzerine çıkabilir.

Acil durumlarda araç çekme sırasında
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1 Normal mod/Kişiselleştirilmiş mod

Normal mod ve kişiselleştirilmiş mod, sürüş 
modu seçim düğmesine basarak seçilir. 
Düğmeye her basıldığında sürüş modu 
normal mod ile kişiselleştirilmiş mod ara-
sında değişir. Kişiselleştirilmiş mod seçildi-
ğinde, "Kişiselleştirilmiş" göstergesi yanar.

Normal modda değilken sürüş modunu 
normal moda almak için düğmeye basın.
• Normal mod

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

Vites konumu D'deyken sportif sürüş için 
uygun bir vites, sürücü performansına ve 
sürüş koşullarına göre otomatik olarak 

seçilebilir.
• Kişiselleştirilmiş mod göstergesi

Tercih ettiğiniz ayarlara göre ayarlanan güç 
aktarma organı, şasi ve klima sistemi işlev-
leri ile araç kullanmanızı sağlar.

Kişiselleştirilmiş mod ayarları yalnızca Orta 
Ekranın sürüş modu kişiselleştirme ekra-
nından değiştirilebilir. (S.329)

2 Konfor modu

Süspansiyonu kontrol ederek sürüş kon-
foru artırılır. Şehir içinde sürüş için uygun-
dur.

Konfor modunda değilken ve sürüş modu 
seçme düğmesi geriye çevrildiğinde 
“Comfort” göstergesi yanar.

3 Eco 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.

Konfor modundayken ve sürüş modu 
seçme düğmesi geriye çevrilirse “Eco” 
göstergesi yanar.

4 Sport modu
• SPORT S modu
Şanzıman ve motoru kontrol ederek hızlı 
ve güçlü hızlanma sağlar. Bu mod virajlı 
yollarda sürüş gibi kıvrak sürüş tepkisi 
gerektiğinde direksiyonu uygun hale geti-
rir.

SPORT S modunda değilken sürüş modu 
seçme düğmesi geriye çevrildiğinde 
“Sport S” göstergesi yanar.
• SPORT S+ modu
Yüksek motor devrini korumak ve daha 
hızlı vites geçişi yapabilmek için SPORT S 
moduna göre daha erken vites küçültür. Bu 
mod aynı zamanda direksiyon hissi, süs-
pansiyon kontrolü ve VDIM kontrolünü de 
değiştirerek aracı güçlü ve sportif sürüşe 

Sürüş modu seçme düğmesi

Sürüş koşullarına göre sürüş 
modları seçilebilir.

Sürüş modunun seçilmesi
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uygun hale getirir.

SPORT S modundayken sürüş modu 
seçme düğmesi geriye çevrildiğinde 
“Sport S+” göstergesi yanar.

Klima sisteminin Eco sürüş modunda 
çalışması

Eco sürüş modu, yakıt tüketimini azaltmak 
için ısıtma ve soğutma işlemlerini ve klima 
sisteminin fan devrini kontrol eder. Klima 
performansını artırmak için, aşağıdaki 
işlemleri uygulayın:

 Fan devri ayarı (S.335, 337)

Eco sürüş modunu kapatır

Sport modu ve özel modun otomatik 
olarak devre dışı bırakılması

Sport modu veya özel modda sürdükten 
sonra kontak <güç düğmesi> kapalı konuma 
alınırsa, sürüş modu normal moda geçer.

Sürüş modu açılır ekranı
Sürüş modu değiştirildiğinde, yan ekranda 
geçici olarak seçilen sürüş modu görüntüle-
nir. (S.331)

Özel mod için, sürüş modunu özelleştirmek 
amacıyla ekranda “Setting” (Ayar) seçene-
ğini seçin.

 Sensör tipleri

Ön köşe sensörleri

Ön orta sensörler

Arka köşe sensörleri

Arka orta sensörler

 Ekran

Sensörler bir engeli tespit ettiğinde, 
konum ve engele olan mesafeye bağlı 
olarak araç bilgi ekranı, yansıtmalı gös-
terge ekranı ve Orta Ekran'da bir gra-
fik gösterilir.

 Araç bilgi ekranı ve yansıtmalı gös-
terge ekranı

Lexus park destek sensörü

Paralel park ederken veya bir 
garajda manevra yaparken aracı-
nızla yakındaki engeller arasındaki 
mesafe sensörler tarafından ölçülür 
ve araç bilgi ekranı, yansıtmalı gös-
terge ekranı (bazı modellerde), 
Orta Ekran ve sesli uyarı üzerinden 
iletilir. Bu sistemi kullanırken her 
zaman çevreyi kontrol edin.

Sistem bileşenleri

A

B

C

D
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Ön köşe sensörünün algılaması

Ön orta sensörün algılaması

Arka köşe sensörünün algılaması

Arka orta sensörün algılaması

 Orta Ekran

Lexus park destek monitörü (ilave ekran) 
görüntülendiğinde bir grafik gösterilir

Herhangi bir engel ile karşılaşıldığında 
ekranın üst köşesinde basitleştirilmiş bir 
resim görüntülenir.

1 Gösterge kumanda düğmelerin-

den  veya  tuşuna basın ve 

ardından  seçimini yapın.

2 Gösterge kumanda düğmelerin-

den  veya  tuşuna basın, 
“Parking Assist” (Park desteği) baş-
lığını seçin ve ardından “OK” düğ-
mesine basın.

Lexus park destek sensörü açıldığında, 
Lexus park destek sensörü uyarı ışığı 
yanarak sistemin devreye girdiğini 
sürücüye bildirir.

 Lexus park destek sensörünün çalıştırı-
labilmesi için

Ön orta sensörler:
• Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 

modunda <AÇIK mod>.
• Vites kolu P veya R dışındaki bir 

konumda.
• Araç hızı yaklaşık 10 km/saat'in altında.

Ön köşe sensörleri:
• Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 

modunda <AÇIK mod>.
• Vites R dışındaki bir konumda.
• Araç hızı yaklaşık 10 km/saat'in altında. 

(Vites kolu R konumundayken herhangi 
bir hızda)

Arka köşe ve arka orta sensörler:
• Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 

modunda <AÇIK mod>.
• Vites kolu R konumundayken.

Sesli uyarının sesini kapatma
Sesli uyarının sesini kapatmak için:

Araç bilgi ekranında bir engel algılama 
ekranı gösterilirken, sesli uyarı, gösterge 
kumanda düğmelerinden “OK” üzerine 
basılarak geçici olarak susturulabilir.

Ses kesmeyi iptal etmek için:

Ses kesme aşağıdaki durumlarda otomatik 
olarak iptal edilir.
• Vites konumu değiştirildiğinde (D'den 

N'ye veya N'den D'ye geçiş hariç)
• Araç hızı, vites kolu D konumundayken 

10 km/saat'e ulaştığında veya aşıldığında

Lexus park destek sensörünü 
açma/kapatma

A

B

C

D
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• Lexus park destek sensörü bir kez kapatı-
lıp tekrar açıldığında

• Kontak <güç düğmesi> bir kez kapatılıp 
tekrar KONTAK AÇIK moduna getirildi-
ğinde

Araç bilgi ekranında "Clean Parking 
Assist Sensor" (Park Destek Sensörünü 
Temizle) mesajı görüntülenirse

Bir sensör kirli veya kar veya buz ile kaplan-
mış olabilir. Bu gibi durumlarda, sensörden 
çıkarıldığında, sistem normale dönmelidir.

Ayrıca, sensörün düşük sıcaklıklarda don-
ması nedeniyle bir arıza gösterimi olabilir 
veya bir engel tespit edilemeyebilir. Sensör-
deki buz eridiğinde sistem normale döne-
cektir.

Araç bilgi ekranında "Parking Assist 
Malfunction" (Park destek arızası) ya da 
“Parking Assist Malfunction Visit Your 
Dealer”
(Park destek arızası, Yetkili Servise 
Gidin) mesajı görüntülendiğinde

Bir arıza var ve cihaz düzgün çalışmıyor ola-
bilir.

Aracı herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya güvenilir başka bir ser-
vise gösterin.

Sensör algılama bilgisi
Sensörün algılama alanları aracın ön ve 

arka tamponunun çevresindeki alanlarla 
sınırlıdır.

Aracınızla ve çevreyle ilgili belirli şartlar 
sensörün düzgün bir şekilde nesneleri 
tespit etmesini etkileyebilir. Bunun olabi-
leceği özel durumlar aşağıda listelenmiş-
tir.

• Sensör yüzeyinde kir, kar veya buz olması 
durumunda. (Sensörlerin yüzeyinin 
temizlenmesi bu sorunu giderecektir.)

• Sensör donmuşsa. (Sensör yüzeyindeki 
buzun eritilmesi bu sorunu giderecektir.)
Özellikle soğuk havada, sensörlerden biri 
donarsa ekran anormal bir görüntü gös-
terebilir veya engeller algılanmayabilir.

• Sensör herhangi bir şekilde kaplanmışsa.
• Araç belirgin bir şekilde bir tarafa doğru 

yatmışsa.
• Çok engebeli, eğimli, çakıllı yollarda ya 

da çim üzerinde kullanılmışsa.

• Araç çevresinde araç kornası, motosiklet 
motoru, büyük araçların havalı frenleri 
veya ultrasonik dalgalar yayan güçlü 
parazitler varsa.

• Çevrede park sensörlü başka bir araç 
varsa.

• Sensör su ile kaplanırsa veya sağanak 
yağmur yağıyorsa.

• Aracınıza tampon çubuğu veya kablosuz 
anten takılıysa.

• Çeki kulağı takılmışsa.
• Tampon veya sensör sert bir darbeye 

maruz kaldıysa.
• Araç yüksek veya dik bir kaldırım taşına 

yaklaşırken.
• Şiddetli güneş ışığına veya çok soğuk 

havaya maruz kalırsa.
• Tamponların tam altındaki bölge algılan-

maz.
• Engeller sensöre çok yaklaşırsa.
• Aracınıza orijinal olmayan Lexus süspan-

siyonu (alçaltılmış süspansiyon vb.) takı-
lıysa.

• Bazı kıyafetleri giyen insanlar algılanma-
yabilir.

Belirtilenlere ek olarak sensörler, şekillerin-
den dolayı bazı nesneleri olduklarından 
daha yakın algılayabilir.

Cismin şekli sensörün bu cismi algılama-
sını engelleyebilir. Aşağıdaki engellere 
özellikle dikkat edin:

• Teller, çitler, halatlar vb.
• Ses dalgalarını sönümleyen pamuk, kar 

ve diğer malzemeler
• Keskin kenarlı nesneler
• Alçak engeller
• Üst kısımları aracınıza doğru çıkıntılı olan 

yüksek engeller

Kullanım sırasında aşağıdaki durumlar 
oluşabilir.

• Engelin şekline ve diğer faktörlere bağlı 
olarak, algılama mesafesi kısalabilir veya 
algılama mümkün olmayabilir.

• Sensöre çok yaklaşılırsa, engeller tespit 
edilemeyebilir.

• Engelin algılanması ile ekranda görüntü-
lenme arasında kısa bir gecikme olacak-
tır. Düşük hızlarda bile ekran 
gösterilmeden ve sesli uyarı duyulmadan 
önce engelin sensörün algılama bölge-
sine girme olasılığı vardır.



290 4-5. Sürüş destek sistemlerinin kullanılması

• Önceden algılanmış olsa bile, sensörden 
daha alçakta olan ince direkler veya 
cisimlere yaklaşıldığında bunlar algılan-
mayabilir.

• Müzik sisteminin ses seviyesine veya 
klima sisteminin fan gürültüsüne bağlı 
olarak uyarı seslerini duymak zor olabilir.

• Diğer sistemlerin seslerinden dolayı bip 
seslerini duymak zor olabilir.

Kişiselleştirme

Bazı fonksiyonlar kişiselleştirilebilir. 
(S.483)

 Sensörlerin algılama menzili

Yaklaşık 100 cm

DİKKAT

Lexus park destek sensörünü kulla-
nırken

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

Dikkate alınmadığı takdirde, aracın kont-
rolü kaybedilebilir ve bu durum kazaya 
neden olabilir.

Sensörü 10 km/saat'in üzerinde hız-
larda kullanmayın.

Sensörlerin algılama bölgeleri ve tepki 
süreleri kısıtlıdır. İleri veya geri gider-
ken, emniyet için aracın çevresini 
(özellikle aracın yan kısımlarını) kontrol 
edin, yavaş sürün ve aracın hızını frenle 
kontrol edin.

Sensörlerin algılama bölgelerine akse-
suar bağlamayın.

UYARI

Lexus park destek sensörünü kulla-
nırken

Aşağıdaki durumlarda sistem bir sensör 
arızası vb. nedeniyle doğru çalışmayabilir. 
Aracı herhangi bir yetkili Lexus bayiine 
ya da Lexus yetkili servisine veya gerekli 
donanıma sahip tam anlamıyla kalifiye bir 
profesyonele gösterin.

Lexus park destek sensörü çalışma 
ekranı yanıp söner veya sürekli göste-
rilir ve hiçbir engel algılanmadığında 
bir bip sesi duyulur.

Sensörün çevresindeki bölge bir yere 
çarptığında veya güçlü bir darbe aldı-
ğında.

 Tampon veya ızgara bir cisme çar-
parsa.

Ekran, sessize alma işlevinin açık 
olduğu durumlar dışında, bip olmadan 
sürekli yanıp sönüyor veya gösterili-
yorsa.

Bir gösterge hatası oluşursa öncelikle 
sensörü kontrol edin. 
Sensörlerin üzerinde buz, kar, veya 
çamur olmamasına rağmen yine de 
hata oluşuyorsa, sensör büyük ihti-
malle arızalıdır.

Araç yıkama uyarıları
Sensör kısmına basınçlı buhar veya su 
uygulamayın.

Aksi takdirde sensör arızası oluşabilir.

Nesnenin uzaklığına göre sensör 
tespit ekranı

A
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Yaklaşık 150 cm

Yaklaşık 60 cm

Şemada sensörlerin algılama aralığı göste-
rilmektedir. Sensörlerin araca oldukça 
yakın olan engelleri algılayamayacağını 
dikkate alın.

Cismin şekline vs. bağlı olarak sensörlerin 
menzili değişebilir.

 Araç bilgi ekranı, yansıtmalı gös-
terge ekranı ve Orta Ekran

Bir engel algılayan sensörler yanıp 
söner veya devamlı yanar.

*1*1:  Resimler Araç bilgi ekranındaki gra-
fikleri göstermektedir ve yansıtmalı gös-
terge ekranındaki ve Orta Ekrandaki 
grafiklerden farklıdır. Engelin mesafesine 
bağlı olarak, Orta Ekrandaki sensör ekranı 
genişliği değişmese de, çeşitli döngülerde 
yanar veya yanıp söner.

*2*2: Araç bilgi ekranı ve yansıtmalı gös-
terge ekranı

*3*3: Orta Ekran

 Sesli uyarının çalışması ve bir nes-
neye olan uzaklık

Sensörler çalışırken bir sesli uyarı çalı-
şır.

 Araç bir engele yaklaştığı takdirde 
sesli uyarı daha hızlı çalar. Araç 
engele aşağıdaki mesafeler kadar 
yaklaşırsa, sesli uyarı sürekli olarak 
duyulur:

Ekran*1 Engele yaklaşık uzaklık

(kesintisiz*2 veya 
yavaşça yanıp 

sönüyor*3)

Ön orta sensörler:

100 cm – 50 cm arası

Arka orta sensör:

150 cm – 60 cm arası

(kesintisiz*2 veya 

yanıp sönüyor*3)

Ön orta sensörler:

50 cm – 40 cm arası

Arka orta sensör:

60 cm – 45 cm arası

Ön ve arka köşe sen-
sörü:

60 cm – 45 cm arası

B

C

(kesintisiz*2 veya 
hızlı yanıp 

sönüyor*3)

Ön orta sensörler:

40 cm – 30 cm arası

Arka orta sensör:

45 cm – 35 cm arası

Ön ve arka köşe sen-
sörü:

45 cm – 30 cm arası

(yanıp sönüyor*2 
ya da 

kesintisiz*3)

Ön orta sensörler:

30 cm’den az

Arka orta sensör:

35 cm’den az

Ön ve arka köşe sen-
sörü:

30 cm’den az

Ekran*1 Engele yaklaşık uzaklık
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• Ön orta sensörler: Yaklaşık 30 cm

• Köşe sensörleri: Yaklaşık 30 cm

• Arka orta sensörler: Yaklaşık 35 cm

 2 veya daha fazla engel aynı anda 
algılandığında, sesli ikaz sistemi en 
yakın engele tepki verir. Biri veya 
ikisi birden yukarıdaki mesafelere 
kadar yaklaşırsa, uzun bir sesli uyarı 
verilir ve ardından hızlı sesli uyarı 
verilir.

**: Bazı modellerde

BSM (Kör Nokta Monitörü)*

Kör Nokta Monitörü arka tamponun 
arkasına takılan sensörleri kullanır. 
Sistem, sürücünün rahat görüleme-
yen alanları kontrol etmesine yar-
dımcı olmayı amaçlamaktadır. 
Sistemin aşağıdaki 2 işlevi vardır:

 BSM (Kör Nokta Monitörü) fonksi-
yonu

Şerit değiştirme kararını verirken 
sürücüye yardımcı olur

 RCTA (Geri Manevra Trafik Uyarı) 
fonksiyonu

Geri giderken sürücüye yardımcı olur

Bu fonksiyonlar, aynı sensörleri kulla-
nır.

Sistem bileşenleri
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Araç bilgi ekranı

BSM/RCTA fonksiyonları açılıp kapatılabi-
lir.

BSM fonksiyonu çalıştırıldığında RCTA 
fonksiyonu kullanılabilir.

Dış dikiz aynası göstergeleri

BSM fonksiyonu: 
Dış dikiz aynalarının kör noktasında veya 
arkadan kör noktaya hızla yaklaşan bir araç 
algılanırsa, algılanan taraftaki dış dikiz 
aynası göstergesi yanar. Algılama yapılan 
tarafa doğru sinyal verilirse, dış dikiz ayna-
sındaki gösterge yanıp söner.

RCTA fonksiyonu: 
Aracın sağ arkasından veya sol arkasından 
yaklaşan bir araç algılandığında, her iki dış 
dikiz aynasındaki göstergeler yanıp söner.

BSM göstergesi/RCTA göstergesi

BSM/RCTA fonksiyonu çalıştırıldığında 
gösterge ışığı yanar.

Monitör ekranı görüntüsü (yal-
nızca RCTA fonksiyonu)

Aracın arkasında sağdan veya soldan bir 
araç yaklaştığı algılanırsa, ekranda algıla-
nan taraf için RCTA simgesi (S.310) 
görüntülenir. Şekilde aracın arkasında sol-
dan yaklaşan bir araç örneği gösterilmiştir.

RCTA sesli uyarısı (yalnızca RCTA 
fonksiyonu)

Aracın sağ arkasından veya sol arkasından 
yaklaşan bir araç algılanırsa, sesli uyarı 
verilir. Sistemi çalıştırmak için BSM fonksi-
yonu çalıştırıldıktan hemen sonra, yaklaşık 1 
saniye boyunca sesli uyarı çalışır.

1 Gösterge kumandalarının  veya 

 tarafına basarak  öğesini seçin.

2 Gösterge kumanda düğmelerinden 

 veya  tuşuna basın, “BSM” baş-
lığını seçin ve ardından “OK” düğme-
sine basın.

3 Gösterge kumanda düğmelerinden 

 veya  tuşuna basın, “BSM” veya 
“RCTA” başlığını seçin ve ardından 
“OK” düğmesine basın.

Dış dikiz aynası göstergesinin görünür-
lüğü

Yoğun güneş ışığı altındayken, dış dikiz aynası 
göstergesini görmek zor olabilir.

RCTA sesli uyarısının duyulması
Örneğin müzik sistemi ses seviyesinin çok 
yüksek olması gibi, yüksek ses varken RCTA 
sesli uyarısını duymak zor olabilir.

Araç bilgi ekranında "Blind Spot Monitor 
Unavailable" (Kör Nokta Monitörü Devre 
Dışı) mesajı görüntülendiğinde

Tampondaki sensörün çevresinde su, kar, 
çamur, vb. birikmiş olabilir. (S.307) Tam-
pondaki sensörün çevresindeki su, kar, çamur, 
vb. temizlendiğinde, fonksiyon normale döne-
cektir.

Ayrıca, aşırı sıcak veya soğuk havalarda kulla-
nıldığında sensör normal şekilde çalışmayabi-
lir.

Araç bilgi ekranında "Blind Spot Monitor 
System Malfunction" (Kör Nokta Moni-
törü Sistem Arızası) mesajı görüntülendi-
ğinde

Bir sensör arızası veya voltaj anormalliği olabi-
lir. Aracı herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya güvenilir başka bir servise 
gösterin.

Kişiselleştirme
Bazı fonksiyonlar kişiselleştirilebilir.
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

A

B

C

D

E

BSM/RCTA fonksiyonlarının 
açılıp kapatılması
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Kör Nokta Monitörü sertifikası
Ukrayna’da satılan araçlar için
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Ukrayna’da satılan araçlar hariç
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DİKKAT

Radar sensörünün kullanımı
Arka tamponun sol ve sağ taraflarına Kör 
Nokta Monitörü Sistemi sensörleri takıl-
mıştır. Kör Nokta Monitörünün doğru 
çalışacağından emin olmak için aşağıda-
kilere dikkat edin.

Arka tampondaki sensörü ve çevresin-
deki bölgeyi her zaman temiz tutun.
Bir sensör veya arka tamponda sensö-
rün çevresi kirliyse veya kar ile örtü-
lüyse, Kör Nokta Monitörü 
çalışmayabilir ve bir uyarı mesajı 
(S.293) görüntülenir. Bu durumda 
kir veya buz gibi maddeleri temizleyi-
niz ve aracı BSM fonksiyonu çalışma 
koşulları (S.309) geçerliyken yakla-
şık 10 dakika boyunca sürün. Bu uyarı 
mesajı görünmezse, aracı herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya güvenilir başka bir servise göste-
rin.

Arka tampondaki sensöre veya çevre-
sine sert bir darbe gelmesine izin ver-
meyin.
Sensör orijinal konumundan çok az 
miktarda yer değiştirse bile sistem 
hatalı çalışabilir araçlar doğru şekilde 
algılanamayabilir.
Aşağıdaki durumlarda, aracınızı her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya güvenilir başka bir 
servise gösterin.

• Sensöre veya çevresine sert bir darbe 
geldiğinde.

• Sensörün çevresi çizilir veya göçük 
olursa veya bir kısmı ayrılırsa.

Sensörü sökmeyin.

Sensöre veya arka tamponda çevre-
sine etiket yapıştırmayın.

Sensör veya arka tampon çevresindeki 
bölgede modifikasyon yapmayın.

Arka tamponu resmi Lexus rengi 
dışında bir renge boyamayın.
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 BSM fonksiyonunun çalışması

BSM fonksiyonu, yan şeritlerde hareket eden aşağıdaki araçları algılamak için 
radar sensörleri kullanır ve dış dikiz aynaları üzerindeki göstergeler ile sürücüye bu 
araçların varlığını bildirir.

Dış dikiz aynasına bakarak görülemeyen bölgelerde (kör noktalar) hareket 
eden araçlar

Dış dikiz aynasına bakarak görülemeyen bölgelerde (kör noktalar) arkadan 
hızla yaklaşan araçlar

 BSM fonksiyonu algılama alanları

Araçların algılanabileceği bölgeler aşağıda gösterilmiştir.

Her algılama bölgesinin menzili aşağıdaki gibidir:

Aracın sağından veya solundan yaklaşık 0,5 ila 3,5 m mesafede*1

Arka tamponun yaklaşık 1 m ilerisi

Arka tampondan itibaren yaklaşık 3 m

Arka tampondan itibaren yaklaşık 3 ila 60 m*2

*1*1:  Aracın yanı ile aracın yanından 0,5 m uzağı arasındaki bölge algılanamaz.

BSM fonksiyonu

A

B

A

B

C

D
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*2*2: Aracınız ile algılanan araç arasındaki mesafe ne kadar büyükse, araç da o kadar 
uzakta algılanır ve dış dikiz aynasındaki gösterge yanar veya yanıp söner.

BSM fonksiyonu aşağıdaki koşullarda 
çalışır

BSM fonksiyonu aşağıdaki koşulların 
tamamı gerçekleştiğinde çalışır:

BSM fonksiyonu açıktır.

Vites R dışındaki bir konumdayken.

Araç hızı yaklaşık 16 km/saat üzerindey-
ken.

BSM fonksiyonu aşağıdaki koşullarda 
bir aracı algılayacaktır

BSM fonksiyonu aşağıdaki durumlarda algı-
lama alanındaki bir aracı algılayacaktır:

Paralel şeritteki bir araç, aracınızı sol-
larsa.

Komşu şeritte yavaşça bir aracı sollarken.

Başka bir araç şerit değiştirirken algılama 
bölgesine girerse.

BSM fonksiyonunun bir aracı algılama-
yacağı durumlar

BSM fonksiyonu aşağıdaki tip araçları 
ve/veya nesneleri algılamak için tasarlan-
mamıştır:

Küçük motosikletler, bisikletler, yayalar 

vb.*

 Ters yönde seyreden araçlar

Yol bariyerleri, duvarlar, tabelalar, park 

etmiş araçlar ve benzeri sabit cisimler*

Aynı şeritte takip eden araçlar*

Aracınızdan 2 şerit ötede seyreden araç-

lar*

Aracınız tarafından hızla sollanmakta 

olan araçlar.*

**: Duruma bağlı olarak, bir araç veya cisim 
algılanabilir veya algılanmayabilir.

BSM fonksiyonunun doğru çalışmayabi-
leceği durumlar

Aşağıdaki durumlarda BSM fonksiyonu 
araçları doğru bir şekilde algılayamayabi-
lir:

• Sensör veya çevresine şiddetli bir darbe 
geldiğinden dolayı sensörün hizası bozul-
duğunda

• Çamur, kar, buz, çıkartma gibi bir şey 
arka tampondaki sensörü veya çevresin-
deki bölgeyi örttüğünde

• Sağanak yağmur, kar veya sis gibi olum-
suz hava koşullarında suyla kaplı yüzey-
lerde sürerken

• Aralarında çok az mesafe olan birden 
fazla araç yaklaştığında

• Aracınız ile takip eden araç arasındaki 
mesafe kısaysa

• Algılama bölgesine giren araç ile aracınız 
arasında büyük bir hız farkı olduğunda

• Aracınız ve diğer araç arasındaki hız farkı 
değiştiğinde

• Algılama bölgesine giren araç, aracınızla 
hemen hemen aynı hızda ilerlediğinde

• Aracınız kalkış yaparken algılama bölge-
sinde bir araç kaldığında

• Tepeler ve yoldaki tümsekler gibi arka 
arkaya gelen dik yokuşları çıkarken veya 
inerken

• Keskin virajlı, arka arkaya virajları olan ve 
bozuk yollarda

• Şeritler geniş olduğunda veya şeridin 
kenarında sürerken ve yandaki şeritteki 
araç sizin aracınızdan uzakta olduğunda

• Aracın arkasına bir aksesuar (bir bisiklet 
taşıyıcısı gibi) ya da çeki kulağı takıldı-
ğında

• Algılama bölgesine giren araç ile aracınız 
arasında büyük bir boy farkı olduğunda

• BSM fonksiyonu açık konuma getirildik-
ten hemen sonra
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BSM fonksiyonunun gereksiz olarak bir 
araç ve/veya nesne algılaması aşağıdaki 
durumlarda daha sık görülebilir:

• Sensör veya çevresine şiddetli bir darbe 
geldiğinden dolayı sensörün hizası bozul-
duğunda

• Aracınız ve algılama alanına giren bir yol 
bariyeri, duvar, vb. arasındaki mesafe kısa 
olduğunda

• Tepeler ve yoldaki tümsekler gibi arka 
arkaya gelen dik yokuşları çıkarken veya 
inerken

• Araç şeritleri dar olduğunda veya bir 
şeridin kenarında sürerken ve algılama 
alanına yandaki şeritler dışındaki şeritten 
gelen bir araç girdiğinde

• Keskin virajlı, arka arkaya virajları olan ve 
bozuk yollarda

• Lastikler patinaj yaptığında
• Aracınız ile takip eden araç arasındaki 

mesafe kısaysa
• Aracın arkasına bir aksesuar (bir bisiklet 

taşıyıcısı gibi) ya da çeki kulağı takıldı-
ğında

 RCTA fonksiyonunun çalışması

RCTA fonksiyonu, aracın arkasında sağdan veya soldan gelen araçları algılamak 
için radar sensörlerini kullanır ve dış dikiz aynasındaki göstergeleri yakıp söndüre-
rek ve sesli uyarıyı çalıştırarak sürücüye bu araçların geldiğini bildirir.

Yaklaşan araçlar

Araçlara yaklaşırken algılama alanları

 RCTA simgesi ekranı

Aracın arkasında sağdan veya soldan 

bir araç yaklaştığı algılanırsa, ekranda 
aşağıdakiler görüntülenir

DİKKAT

Fonksiyonun kullanımı ile ilgili uyarı-
lar

Sürücü, güvenli sürüş ile yükümlüdür. 
Aracınızı her zaman dikkatli kullanın, 
çevrenizi kontrol edin.

BSM fonksiyonu, sürücüye dış dikiz 
aynalarının kör noktasında bir araç oldu-
ğunu veya arkadan hızla bir kör noktaya 
doğru yaklaştığını bildiren yardımcı bir 
fonksiyondur. Tamamen BSM fonksiyo-
nuna güvenerek hareket etmeyin. Fonk-
siyon şerit değiştirmenin güvenli olduğu 
konusunda karar veremez, bu nedenle 
sisteme aşırı güvenirseniz ciddi yaralan-
malara veya ölüme yol açacak bir kaza 
olabilir.

Sistem belirli koşullarda doğru şekilde 
çalışamadığı için, sürücünün güvenliğini 
görsel olarak kontrol etmesi gereklidir.

RCTA fonksiyonu

A

B
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 RCTA fonksiyonu algılama alanları

Araçların algılanabileceği bölgeler aşağıda gösterilmiştir.

Sesli uyarı, sürücüye daha uzaktan yakla-
şan hızlı araçları bildirebilir.

Örnek:

Ekran İçerik

Aracın arkasında 
soldan bir araç yak-
laşmaktadır

Aracın arkasında 
sağdan bir araç yak-
laşmaktadır

Aracın her iki tara-
fından araçlar yak-
laşmaktadır

RCTA fonksiyonu 
arızalıdır (S.293)

Ekran İçerik

Yaklaşan araç hızı Yaklaşık uyarı 
mesafesi

28 km/saat (hızlı) 20 m

8 km/saat (yavaş) 5,5 m

A
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RCTA fonksiyonu aşağıdaki koşullarda 
çalışır

RCTA fonksiyonu aşağıdaki koşulların 
tamamı gerçekleştiğinde çalışır:

RCTA fonksiyonu açıktır.

Vites kolu R konumundayken.

Araç hızı yaklaşık 8 km/saat’den daha az 
olmalıdır.

Yaklaşan aracın hızı yaklaşık 8 km/saat ve 
28 km/saat arasındayken.

RCTA fonksiyonunun bir aracı algılama-
yacağı durumlar

RCTA fonksiyonu aşağıdaki tip araçları 
ve/veya nesneleri algılamak için tasarlan-
mamıştır:

 Tam arkadan gelen araçlar

Aracınızın yanındaki park alanından 
geriye doğru çıkan araçlar

Sensörlerin başka engeller nedeniyle 
algılayamadığı araçlar

Yol bariyerleri, duvarlar, tabelalar, park 

etmiş araçlar ve benzeri sabit cisimler*

Küçük motosikletler, bisikletler, yayalar 

vb.*

Aracınızdan uzaklaşan araçlar

Aracınızın yanındaki park alanına giren 

araçlar*

**: Duruma bağlı olarak, bir araç veya cisim 
algılanabilir veya algılanmayabilir.

RCTA fonksiyonunun doğru çalışmaya-
bileceği durumlar

Aşağıdaki durumlarda RCTA fonksiyonu 
araçları doğru bir şekilde algılayamayabi-
lir:

• Sensör veya çevresine şiddetli bir darbe 
geldiğinden dolayı sensörün hizası bozul-
duğunda

• Çamur, kar, buz, çıkartma gibi bir şey 
arka tampondaki sensörü veya çevresin-
deki bölgeyi örttüğünde

• Sağanak yağmur, kar veya sis gibi olum-
suz hava koşullarında suyla kaplı yüzey-
lerde sürerken

• Aralarında çok az mesafe olan birden 
fazla araç yaklaştığında

• Bir araç yüksek hızda yaklaşırken
• Aracın arkasına bir çeki kulağı takıldı-

ğında.
• Eğim açısı aniden değişen bir yokuşta 

geri giderken

• Dar açılı bir park yerinden geri çıkarken

• RCTA fonksiyonu açık konuma getirildik-
ten hemen sonra

• RCTA fonksiyonu açıkken ve motor <hyb-
rid sistem> çalıştırıldıktan hemen sonra

• Sensörler engeller nedeniyle bir aracı 
algılayamadığında
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Sürüş

RCTA fonksiyonunun gereksiz olarak bir 
araç ve/veya nesne algılaması aşağıdaki 
durumlarda daha sık görülebilir:

• Aracınızın yanından başka bir araç geçti-
ğinde

• Park alanı yola baktığında ve yolda araç-
lar hareket ettiğinde

• Aracınız ve yol bariyeri, duvar, işaret veya 
park etmiş araç gibi elektrik dalgalarını 
aracın arkasına doğru yansıtabilecek 
metal cisimler arasındaki mesafe kısa 
olduğunda

• Aracın arkasına bir çeki kulağı takıldı-
ğında.

DİKKAT

Fonksiyonun kullanımı ile ilgili uyarı-
lar

Sürücü, güvenli sürüş ile yükümlüdür. 
Aracınızı her zaman dikkatli kullanın, 
çevrenizi kontrol edin.

RCTA fonksiyonu, yalnızca sürücüye ara-
cın arkasından sağ veya sol yönden gelen 
bir araç olduğunu bildiren yardımcı bir 
fonksiyondur. RCTA fonksiyonu belirli 
koşullarda doğru şekilde çalışamadığı 
için, sürücünün güvenliğini görsel olarak 
kontrol etmesi gereklidir. Tamamen bu 
fonksiyona güvenerek hareket edilmesi, 
ölüme veya ciddi yaralanmaya neden 
olabilir.
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**: Bazı modellerde

Araç bilgi ekranı (S.106)

Aktif arka spoylerin durumunu görüntüler

Aktif arka spoyler düğmesi

Aktif arka spoyleri manuel olarak çalıştırır

Gösterge

Aktif arka spoyler yükseltildiğinde yanar ve 
geri çekildiğinde söner

Aktif arka spoyler aşağıdaki koşullarda 
çalıştırılabilir

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda <AÇIK mod>.

Bagaj kapağı kapalıyken.

Aktif arka spoyler özelleştirilmiş bir 
ayarda etkinleştirilir.

Çalışmayı durduran koşullar
Aktif arka spoyler aşağıdaki koşullarda 
çalışmayı durduracaktır:

Aktif arka spoyler çalışırken kontak <güç 
düğmesi> ACCESSORY ya da kapalı 
konuma getirildiğinde.

Aktif arka spoyler çalışırken bagaj kapağı 
açıldığında.

Aktif arka spoyler kalkış hareketi bir 
nesne veya başka bir nedenle engellendi-
ğinde.

Aktif arka spoyler normal olmayan bir 
konumda durmasına neden olacak 
şekilde çalıştırıldığında.

Bu tür durumlarda aktif arka spoyler düğ-
mesine basıldığında aktif arka spoyler tama-
men kalkacaktır. Bunun yerine aracı 
sürmeye başlayınız, araç hızı 25 km/saat 
olduğunda aktif arka spoyler otomatik ola-
rak kalkacaktır.

Sistemde arıza olduğunda
Araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görün-
tülenecektir. (S.438)

Kişiselleştirme
Aktif arka spoyler açılıp/kapatılabilir. (Kişi-
selleştirilebilir özellikler: S.483)

Aktif arka spoyler*

Araçta, sürüş sırasında otomatik 
olarak çalışan bir aktif arka spoyler 
bulunmaktadır. Bu aktif arka spoy-
ler özellikle yüksek hızlarda aerodi-
namik performansı iyileştirerek 
daha dengeli bir sürüşe yardımcı 
olur.

Aktif arka spoyler bir düğme ile 
manuel olarak kontrol edilebilir.

Sistem bileşenleri

A

B

C

UYARI

Sistemin hasar görmesini önlemek 
için

Aracı iterken veya çekerken aktif arka 
spoylere baskı uygulamayın.

Aktif arka spoylere yaslanmayın.

Aktif arka spoylere herhangi bir akse-
suar veya başka bir cisim takmayın.
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Sürüş

Seçilen sürüş moduna bağlı olarak aktif 
arka spoyler aşağıdaki hızlarda otoma-
tik olarak devreye girecektir 
(S.286).

(Halka açık yollarda sürerken her 
zaman yasal hız sınırına dikkat edin.)

 Eco sürüş modu dışında bir seçim 
yapıldığında
Yukarı: Yaklaşık 80 km/saat
Aşağı: Yaklaşık 40 km/saat

 Eco sürüş modu seçildiğinde
Yukarı: Yaklaşık 130 km/saat
Aşağı: Yaklaşık 40 km/saat

Aktif arka spoyleri manuel olarak kal-
dırmak/geri çekmek için aktif arka 
spoyler düğmesine basın.

Aktif arka spoyler kaldırılmışsa geri 
çekilir ve geri çekildiyse kaldırılır.

Ancak, aktif arka spoyler çalışırken 
aktif arka spoyler düğme işlemlerine 
yanıt vermez.

**: Gösterge sönene kadar düğmeye basılı 
tutun. Aktif arka spoyler hareket eder-
ken düğme bırakılırsa, otomatik olarak 
kaldırılmış konumuna geri dönecektir.

Aktif arka spoyler manuel olarak çalıştı-
rıldıktan sonra otomatik çalışmanın tek-
rar devreye alınması

Aktif arka spoyler manuel olarak çalıştırıldı-
ğında, araç hızına bağlı olarak otomatik 
çalışma kaldığı yerden devam edecektir.

UYARI

Aktif arka spoyler üzerinde değişiklik 
yapmayınız veya parçalarına ayırma-
yın.

Aktif arka spoyleri şiddetli darbelere 
maruz bırakmayın.

 12 volt akünün deşarj olmasını önle-
mek için

Motor <hybrid sistem> kapalıyken aktif 
arka spoyleri arka arkaya çalıştırmayın.

Otomatik kullanım

Manuel çalışmaya geçiş

Araç hızı Yukarı/Aşağı

0 km/saat (araç 
durdu) Basın/Basılı tutun*

Yaklaşık 0 – 20 
km/saat

Çalıştırılamaz

Yaklaşık 20 – 120 
km/saat

Basın/Basın

Yaklaşık 120 
km/saat veya daha 

fazla
Çalıştırılamaz

DİKKAT

Aktif arka spoyleri manuel olarak 
çalıştırırken

Aktif arka spoyleri çalıştırmadan önce 
aşağıdaki uyarılara dikkat edin. Bunlara 
uyulmaması, ciddi şekilde yaralanmalara 
veya ölüme neden olabilir.

Çevrede aktif arka spoylere temas 
edebilecek veya takılabilecek nesneler 
olmadığından emin olun.
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**: Bazı modellerde

DİKKAT

Aktif arka spoyler yakınında insanlar 
varsa, kıyafetleri, eşyaları veya vücut 
kısımlarının takılma olasılığı olmama-
sına dikkat edin. Özellikle çocuklar 
çalışırken aktif arka spoylere dokun-
mamaları konusunda uyarılmalıdır.

Çalışma sırasında aktif arka spoylere 
bir cismin takılma riski varsa, çalışmayı 
hemen durdurun.

Egzoz Gaz Filtresi sistemi* 
(LC500)

Egzoz Gaz Filtresi sistemi, egzoz 
borularına monte edilen bir egzoz 
gazı filtresini kullanarak, egzoz 
gazlarındaki partikül maddeleri 
toplamak için tasarlanmıştır.

UYARI

Egzoz Gazı Filtresi sisteminin arıza-
lanmasını önlemek için

Belirtilen özelliklerden farklı yakıt kul-
lanmayın

Egzoz boruları üzerinde değişiklik 
yapmayın
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 ECB (Elektronik Kontrollü Fren 
Sistemi)

Elektronik olarak kontrol edilen sistem, 
fren pedalına basma miktarına bağlı 
olarak frenleme kuvveti üretir

 ABS (Kilitlenme Önleyici Fren Sis-
temi)

Ani fren yapıldığında veya kaygan 
yüzeyli yollarda fren yapıldığında, las-
tiklerin kilitlenmesini önlemeye yar-
dımcı olur

 Fren destek sistemi

Sistem ani fren yapıldığını algıladığında, 
fren pedalına basıldıktan sonra uygula-
nan fren kuvvetini artırır

 VSC (Araç Denge Kontrol Sis-
temi)

Direksiyon aniden çevrildiğinde veya 
kaygan yüzeylerde dönüş yapıldığında, 
sürücünün aracın savrulmasını kontrol 
edebilmesine yardımcı olur

 İkincil Çarpışma Freni (bazı model-
lerde)

Hava yastığı sensörü bir çarpışma algı-

ladığında, frenler ve fren lambaları oto-
matik olarak araç hızını düşürmek için 
kontrol edilir ve bu durum ikincil bir 
çarpışma nedeniyle daha fazla hasar 
alma olasılığını azaltmaya yardımcı olur.

 TRC (Çekiş Kontrol Sistemi)

İlk kalkışta veya kaygan yüzeyde hız-
lanmalarda çekiş kuvvetini kontrol 
etmeye yardımcı olur ve tekerleklerin 
patinaja girmesini engeller

 Yokuşta kalkış destek kontrolü

Yokuşta kalkarken aracın geriye kaçır-
masını önlemeye yardımcı olur

 VGRS (Değişken Dişli Oranlı 
Direksiyon) (bazı modellerde)

Araç hızına ve direksiyon simidinin 
hareketine bağlı olarak ön tekerlek 
dönüş açısını ayarlar

 DRS (Dinamik Arka Yönlendirme) 
(bazı modellerde)

Direksiyon simidi hareketine uygun 
olarak aracın arka tekerlek açısını 
hafifçe ayarlayarak aracın dönme özel-
liklerine ve tepkisine katkıda bulunur.

 EPS (Elektrik Motorlu Direksiyon 
Sistemi)

Direksiyon döndürülürken uygulanan 
kuvvete bir elektrik motoru yardımıyla 
destek sağlar

 AVS (Uyarlanabilir Değişken Süs-
pansiyon Sistemi)

Yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak 
4 tekerleğin amortisör sönümleme 
kuvvetini bağımsız olarak kontrol eden 
bu sistem, yüksek seviyede araç karar-

Sürüş destek sistemleri

Sürüş güvenliğini ve performansını 
korumak için çeşitli sürüş koşulla-
rında aşağıdaki sistemler otomatik 
olarak devreye girer. Ancak bu sis-
temler yardımcı sistemlerdir ve 
araç kullanırken sadece bu sistem-
lere güvenmek doğru değildir.

Sürüş destek sistemlerinin özeti
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lılığı ve sürüş konforu sağlanmasına 
yardımcı olur ve aracın duruşunu düz-
gün kılar

Ayrıca, sönümleme kuvveti seçilen 
sürüş moduna bağlı olarak değişir. 
(S.286)

 LDH (Lexus Dinamik Yol tutuş sis-
temi) (bazı modellerde)

VGRS, DRS ve EPS sistemlerinin 
entegre şekilde kontrol edilmesini sağ-
lar. Ön tekerleklerin ve arka tekerlekle-
rin direksiyon açısını direksiyon simidi 
ve araç hızına göre kontrol ederek 
düşük hızda dönme özelliklerine, orta 
hızlarda tepki verme ve yüksek hız-
larda güvenliğe katkıda bulunur.

 VDIM (Entegre Araç Dinamikleri 
Yönetimi)

ABS, fren destek sistemi, TRC, VSC, 
yokuşta kalkış destek kontrolü, EPS ve 
VGRS (bazı modellerde) ve DRS (bazı 
modellerde) sistemlerinin entegre bir 
şekilde kontrol edilebilmesini sağlar

Frenler, motor <hybrid sistem> gücü, 
direksiyon desteği (bazı modellerde) 
ve direksiyon dişli oranını (bazı model-
lerde) kontrol ederek kaygan yüzey-
lerde dönüş sırasında aracın dengesini 
korumaya yardımcı olur

 Acil fren sinyali

Aniden frene basıldığında, stop lamba-
ları arkadaki sürücüyü uyarmak için 
yanıp söner

 TRC/VSC/ABS sistemleri çalışırken
TRC/VSC/ABS sistemi devreye girdiğinde 
kayma uyarı ışığı yanıp sönmeye başlar.

 TRC sisteminin devre dışı bırakılması
Araç çamur ya da karın içine saplandığında, 
TRC sistemi motordan <hybrid sistem> 
tekerleklere giden kuvveti azaltabilir. Sis-

temi kapatmak için  düğmesine bas-

mak, aracın çamurdan çıkmasını 
kolaylaştırabilir.

TRC sistemini iptal etmek için  düğ-

mesine hızlıca basıp bırakın.

Araç bilgi ekranında "Traction Control Tur-
ned Off" (Çekiş Kontrol Devre Dışı) mesajı 
görüntülenir.

Sistemi tekrar devreye almak için  

düğmesine bir kez daha basın.

Hem TRC hem de VSC sistemlerinin 
devre dışı bırakılması

TRC ve VSC sistemini iptal etmek için araç 
hareketsizken 3 saniyeden uzun süreyle 

 düğmesini basılı tutun.
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VSC OFF gösterge ışığı yanar ve araç bilgi 
ekranında "Traction Control Turned Off" 
(Çekiş Kontrol Devre Dışı) mesajı görüntü-

lenir.*

Sistemi tekrar devreye almak için  

düğmesine bir kez daha basın.

**: PCS (Çarpışma Öncesi Sistemi) olan 
araçlarda, PCS sistemi de devre dışı bıra-
kılacaktır (yalnızca Çarpışma öncesi uya-
rısı mevcuttur). PCS uyarı ışığı yanar ve 
araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı 
görüntülenir. (S.261)

  düğmesine basılmamasına rağ-

men araç bilgi ekranında TRC’nin devre 
dışı kaldığını gösteren bir mesaj görün-
düğü zaman

TRC çalıştırılamaz. Daha fazla bilgi için her-
hangi bir Lexus bayisi veya Lexus servisi ya 
da güvenilir başka bir servise başvurun.

Yokuşta kalkış destek kontrol sisteminin 
devreye girme koşulları

Aşağıdaki dört koşulun gerçekleştiği 
durumda, yokuşta kalkış destek sistemi dev-
reye girecektir:

Vites P veya N dışındaki bir konumday-
ken (yokuşta aracı ileriye veya geriye 
doğru kaldırırken).

Araç durdurulmuşsa.

Gaz pedalına basılmamış olmalıdır.

Park freni devrede olmamalıdır.

Yokuşta kalkış destek kontrol sisteminin 
otomatik iptali

Yokuşta kalkış desteği kontrolü aşağıdaki 
durumların herhangi birinde devreden çıka-
caktır:

Vites kolu N veya P konumunda.

Gaz pedalına basılmıştır.

Park freni devreye alındığında.

 Fren pedalı bırakıldıktan maksimum 2 
saniye sonra

VGRS aşağıdaki durumlarda devre dışı-
dır

VGRS aşağıdaki durumlarda çalışmayabilir.

Bu durumda, direksiyon simidi tam orta 
konumundan hareket edebilir, ancak sistem 
yeniden çalıştırıldığında eski konumuna 
döner.

Araç durdurulduğunda veya çok yavaş 
hareket ederken direksiyon simidi uzun 
süreyle kullanıldığında (LDH'li araçlarda 
DRS, VGRS ile birlikte devre dışı bırakı-
lır)

Direksiyon simidi tamamen solda veya 
sağda tutulduğunda

VGRS devre dışı bırakıldığında direksiyon 
simidinin orta konumu değişebilir. Ancak 
VGRS tekrar etkinleştirildiğinde konum 
normale döner.

 12 volt akü bağlantısı kesildiğinde 
(VGRS'li araçlar)

Direksiyon simidi tam orta konumundan 
hareket edebilir, ancak sürüş sırasında bu 
durum otomatik olarak düzeltilir.

ABS, fren destek sistemi, TRC, VSC ve 
yokuşta kalkış destek sistemlerinden 
kaynaklanan sesler ve titreşimler

Motor <hybrid sistem> çalıştığında veya 
araç hareket etmeye başladığında, arka 
arkaya fren pedalına basıldığı zaman 
motor bölmesinden bir ses duyulabilir. Bu 
ses, bu sistemlerden birinde arıza olduğu 
anlamına gelmez.

Yukarıdaki sistemler çalışırken, aşağıdaki 
durumlar oluşabilir. Bu durumlardan her-
hangi birinin gerçekleşmesi bir arıza 
olduğu anlamına gelmez.

• Araç gövdesinde veya direksiyonda titre-
şimler hissedilebilir.

• Araç dururken bir motor sesi duyulabilir.

ECB çalışma sesi
ECB çalışma sesi aşağıdaki durumlarda 
duyulabilir, ama bu bir arıza olduğunu 
belirtmez.

 Fren pedalına basıldığında motor bölme-
sinden gelen çalışma sesi.

Sürücü kapısı açıldığında aracın ön kısmın-
dan duyulan fren sistemine ait motor sesi.
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Motorun <hybrid sistem> durdurulmasın-
dan bir veya iki dakika sonra motor böl-
mesinden gelen çalışma sesi.

EPS, VGRS ve DRS çalışma sesi

Direksiyon çevrildiğinde bir motor sesi 
(dönüş sesi) duyulabilir. Bu bir arıza belirtisi 
değildir.

 TRC ve VSC sistemlerinin otomatik ola-
rak yeniden etkinleştirilmesi

TRC ve VSC sistemlerini kapattıktan sonra, 
aşağıdaki durumlarda sistemler otomatik 
olarak tekrar devreye girecektir:

Kontak <güç düğmesi> kapalı konuma 
geldikten sonra

Yalnızca TRC sistemi iptal edildikten 
sonra araç hızı artarsa, TRC etkinleşir

Hem TRC, hem de VSC sistemleri kapatı-
lırsa, araç hızı arttığında otomatik olarak 
tekrar devreye girme olmayacaktır.

 İkincil Çarpışma Freni çalışma koşulları
Araç hızı yaklaşık 10 km/saat veya daha faz-
ladır ve hava yastığı sensörü bir çarpışma 
algılar. (Aracın hızı yaklaşık 10 km/saat'in 
altındayken İkincil Çarpışma Freni çalış-
maz.)

 İkincil Çarpışma Freni otomatik iptali

İkincil Çarpışma Freni aşağıdaki durum-
larda otomatik olarak iptal edilir:

Araç hızı yaklaşık 10 km/saat'in altına 
düştüğünde

Çalışma sonrasında belirli bir süre geçti-
ğinde

Gaz pedalına çok fazla basıldığında

Araç bilgi ekranında “Secondary Colli-
sion Brake system Malfunction” (İkincil 
Çarpışma Fren sistemi Arızası) mesajı 
görüntülenirse

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

EPS sistemin etkisinin azalması
Uzun süre sürekli olarak direksiyon çevrildi-
ğinde, sistemin aşırı ısınmasını önlemek için 
EPS sisteminin performansı azaltılır. Sonuç 
olarak direksiyon ağırlaşır. Böyle bir 
durumda direksiyonu fazla çevirmeyin veya 
motoru <hybrid sistem> durdurun. EPS sis-
temi on dakika içerisinde normale döner.

Acil fren sinyali için çalışma koşulları

Aşağıdaki üç koşul gerçekleştiğinde acil 
fren sinyali çalışacaktır:

Dörtlü flaşörler kapalı.

Araç hızı 55 km/saat üzerinde.

Sistemin aracın yavaşlamasına bağlı ola-
rak ani frenleme yapıldığına karar verme-
sine neden olacak şekilde fren pedalına 
basılırsa.

Acil fren sinyalinin sistem tarafından 
otomatik iptali

Aşağıdaki durumlarda acil fren sinyali kapa-
nır:

Dörtlü flaşörler açıldığında.

 Fren pedalı bırakıldığında.

Sistemin aracın yavaşlamasına bağlı ola-
rak ani frenleme yapılmadığına karar ver-
mesi.

DİKKAT

ABS'nin etkin bir şekilde çalışma-
dığı durumlar

Lastiklerin yol tutuş sınırlarının aşıl-
dığı durumlar (aşırı yıpranmış las-
tiklerin karla kaplı yolda 
kullanılması gibi).

 Islak veya kaygan bir yolda, yüksek 
hızlarda aracın tekerleklerinin yolla 
temasının kesilmesi.
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DİKKAT

ABS çalışırken durma mesafesinin 
normal durumlardan daha fazla ola-
cağı durumlar

ABS aracın durma mesafesini kısaltmak 
için tasarlanmamıştır. Özellikle aşağıdaki 
durumlarda takip mesafesine dikkat edin:

Toprak, çakıllı veya karlı yollarda araç 
kullanırken

Lastiklere zincir takılı halde araç kulla-
nırken

Tümseklerin üzerinden geçerken

Bozuk, çukurlu ve düzgün olmayan 
yüzeylerde araç kullanırken

TRC/VSC aşağıdaki durumda düz-
gün çalışmayabilir

Kaygan zeminde araç kullanırken, 
TRC/VSC sistemlerinin devreye girme-
sine rağmen düz sürüş kabiliyeti ve güç 
kontrolü tam olarak mümkün olmayabilir.

Güç kontrolünün ve doğrusal kararlılığın 
sağlanamadığı durumlarda aracınızı dik-
katli kullanın.

Yokuşta kalkış destek kontrol sistemi 
aşağıdaki durumda etkin bir şekilde 
çalışmayabilir

Yokuşta kalkış destek kontrol sistemine 
aşırı güvenmeyin. Yokuşta kalkış des-
tek kontrol sistemi, dik yokuşlarda ve 
buz kaplı yollarda etkin şekilde çalış-
mayabilir.

Yokuşta kalkış destek kontrol sistemi, 
park freninin aksine, aracı uzun süre 
hareketsiz tutmak üzere tasarlanma-
mıştır. Yokuşta kalkış destek kontrol 
sistemini aracı yokuşta sabit tutmak 
için kullanmaya çalışmayın. Bu kazaya 
neden olabilir.

 TRC/ABS/VSC etkinleştirildiğinde
Kayma uyarı ışığı yanıp söner. Her zaman 
dikkatli araç kullanın. Dikkatsiz araç kul-
lanmak kazaya neden olabilir. Uyarı ışığı 
yanıp söndüğünde daha dikkatli olun.

 TRC/VSC sistemleri iptal olduğunda
Daha dikkatli olun ve aracı yol koşullarına 
uygun bir hızda sürün. Bu sistemler ara-
cın dengesini ve doğrusal kararlılığını 
kontrol ettiğinden, gerekmedikçe 
TRC/VSC sistemlerini iptal etmeyin.

 İkincil Çarpışma Freni
İkincil Çarpışma Frenine aşırı güvenme-
yin. Bu sistem, ikincil bir çarpışma nede-
niyle daha fazla hasar görme ihtimalini 
azaltmaya yardımcı olacak şekilde tasar-
lanmıştır; ancak, bu etki çeşitli koşullara 
göre değişir. Tamamen bu sisteme güve-
nerek hareket edilmesi, ölüme veya ciddi 
yaralanmaya neden olabilir.

 Lastiklerin değiştirilmesi
Bütün lastiklerin, aynı boyutta, aynı 
marka, aynı desen ve aynı taşıma kapasi-
tesine sahip olduğundan emin olun. 
Ayrıca, lastiklerin önerilen basınçta oldu-
ğundan emin olun.

Araçta farklı lastikler kullanıldığında, 
ABS, TRC ve VSC sistemleri düzgün 
çalışmaz.

Lastikler veya jantları değiştirirken daha 
fazla bilgi için yetkili bir Lexus bayisine 
veya Lexus yetkili servisine ya da yetkin 
ve donanımlı bir profesyonele başvurun.

 Lastiklerin ve süspansiyonun modifi-
kasyonu

Lastiklerde herhangi bir problem olması 
veya süspansiyon sisteminin modifiye 
edilmesi, sürüş destek sistemlerinin düz-
gün çalışmasına engel olacaktır.
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Eco sürüş modu kullanılırken, gaz 
pedalına basma miktarına karşılık 
gelen tork, normal koşullardakine göre 
daha yumuşak bir şekilde üretilebilir. 
Ayrıca, yakıt tasarrufunu iyileştirmek 
için, klima sisteminin yükü 
(ısıtma/soğutma) minimuma indirile-
cektir. (S.286)

Hybrid Sistem Göstergesini Eco böl-
gesinde tutarak çevreci sürüş yapmak 
mümkündür. (S.100)

Bir trafik ışığında durduğunuzda veya 
aracı yoğun trafikte sürerken vites 
kolunu D konumuna getirin. Park ettiği-
nizde kolu P konumuna getirin. N 
konumunu kullanmanızın yakıt tüketi-
mine herhangi bir pozitif etkisi yoktur. 
N konumunda benzinli motor çalışır, 
ancak bu sırada elektrik üretimi yapıl-
maz. Ayrıca, klima sistemi vs. kullanıldı-
ğında hybrid akünün (çekiş aküsü) 
gücü tüketilir.

 Aracınızı yumuşak bir şekilde sürün. 
Ani hızlanmalardan ve yavaşlama-
dan kaçının. Kademeli hızlanma ve 
yavaşlama, benzinli motoru kullan-
madan, elektrik motorunun (çekiş 
motoru) daha verimli kullanılmasını 
sağlar.

 Arka arkaya hızlanmaktan kaçının. 
Tekrarlanan hızlanmalar hybrid akü-
sünün (çekiş aküsü) gücünü tükete-
rek yakıt tüketimine neden olur. Akü 
enerjisi, sürüş sırasında gaz pedalını 
yavaşça serbest bırakarak tekrar 
üretilecektir.

Frenlere hafifçe ve zamanında bastığı-
nızdan emin olun. Yavaşlarken daha 
yüksek miktarda elektrik enerjisi üreti-
lebilir.

Arka arkaya hızlanma ve yavaşlama ve 
ayrıca trafik ışıklarında uzun süre bek-
leme, yakıt tüketimini artıracaktır. Yola 
çıkmadan önce trafik durumunu öğre-
nin ve gecikmelerden mümkün oldu-
ğunca kaçının. Sıkışık trafikte sürerken, 
fren pedalını hafifçe bırakarak aracın 
yavaşça ileri hareket etmesine izin 
verin ve gaz pedalını fazla kullanma-
maya çalışın. Bu şekilde aşırı yakıt tüke-
timini önleyebilirsiniz.

Hybrid araç kullanım ipuçları 
(LC500h)

Ekonomik ve çevreci sürüş için, 
aşağıdakilere dikkat edin:

Eco sürüş modunu kullanma

Hybrid Sistem Göstergesinin 
kullanımı

Vites konumunun değiştirilmesi

Gaz pedalı/fren pedalı kullanımı

Frenleme sırasında

Gecikmeler
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Sürüş

Aracı kontrol edin ve sabit bir hızda 
tutun. Gişelerden veya benzeri yerler-
den geçmeden önce, gaz pedalını 
yeterince erken bırakın ve hafifçe fren 
yapın. Yavaşlarken daha yüksek mik-
tarda elektrik enerjisi üretilebilir.

Klimayı sadece gerekli olduğunda kul-
lanın. Bu şekilde gereksiz yakıt tüketi-
mini azaltabilirsiniz.

Yaz aylarında: Ortam sıcaklığı yüksel-
diğinde, iç sirkülasyon modunda kulla-
nın. Bu, klima sistemi üzerindeki yükü 
azaltmaya ve yakıt tüketimini düşür-
meye yardımcı olacaktır.

Kış aylarında: Benzinli motor hem 
motor, hem de aracın içi ısınana kadar 
çalışmaya devam edeceği için, yakıt 
tüketecektir. Ayrıca, kaloriferi çok fazla 
kullanmaktan kaçınmanız da yakıt 
tüketimini azaltacaktır.

Lastik basıncını sık sık kontrol ettiğiniz-
den emin olun. Lastik basınçlarının 
uygun olmaması fazla yakıt tüketimine 
neden olur.

Ayrıca kar lastikleri büyük miktarda 
sürtünmeye neden oldukları için, kuru 
yollarda kullanımı yakıt tüketimini artı-
rabilir. Mevsime uygun lastikler kulla-
nın.

Ağır yükler taşımak yakıt tüketimini 
artırabilir. Gereksiz eşya taşımaktan 
kaçının. Büyük bir portbagaj kullanımı 
da yakıt tüketimini artırır.

Benzinli motor soğukken otomatik ola-
rak çalıştığı ve durduğu için, motorun 
ısıtılması gereklidir. Ayrıca sık sık kısa 
mesafeli sürüş yapmak da motorun 
defalarca ısınmasına neden olur ve 
yakıt tüketimini artırabilir.

Otoyolda sürüş

Klima

Lastik basıncının kontrolü

Bagaj

Sürüş öncesi ısınma
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 Dış hava sıcaklığına uygun sıvılar 
kullanın.

• Motor yağı

• Motor soğutma sıvısı

• Güç kontrol ünitesi soğutucusu 
(LC500h)

• Cam yıkama sıvısı

 Servis teknisyenine 12 volt akünün 
durumunu kontrol ettirin.

 Araca dört kar lastiği taktırın.

Tüm lastiklerin belirtilen boyutta ve aynı 
markadan olduğundan emin olun.

 Lastik zinciri yalnızca arka lastiklere 
takılabilir. Ancak, 275/35RF21 
veya 275/40RF20 arka lastiklere 
zincir takılamaz.

Lastik zinciri takmadan önce, dört teker-
leği de lastik zinciri ile kullanıma uygun 
boyutta lastik ve jantlar ile değiştiriniz (ön 
lastikler: 245/45RF20, arka lastikler: 
245/45RF20, jantlar: 20 x 8 1/2 J 25 
girintili). Belirtilen lastik zinciri tipini kulla-
nın ve yalnızca arka lastiklere takın.

Ayrıntılar için herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya Lexus yetkili servisi ya da her-
hangi bir güvenilir profesyonele başvurun.

Kış şartlarında sürüş için ipuçları

Kışın araç kullanmadan önce 
gerekli incelemeleri ve hazırlıkları 
yapın. Aracınızı her zaman hava 
koşullarının gerektirdiği şekilde 
sürün.

Kış için hazırlık

DİKKAT

Kış lastiği ile sürüş
Kaza riskini azaltmak için aşağıdaki uya-
rıları dikkate alın.

Dikkate alınmadığı takdirde, aracın kont-
rolü kaybedilebilir ve ciddi yaralanmalara 
veya ölüme neden olabilecek bir kaza 
meydana gelebilir.

Belirtilen ölçüde lastik kullanın.

Uygun hava basıncını uygulayın.

Aracınızı hız sınırı üzerinde veya kul-
landığınız kış lastiği için belirtilmiş hız 
sınırlarını aşan hızlarda kullanmayın.

Sadece bazılarında değil, tüm teker-
leklerde kar lastiği kullanın.

Zincir takılı halde sürüş
Kaza riskini azaltmak için aşağıdaki uya-
rıları dikkate alın.

Dikkate alınmadığı takdirde, güvenli bir 
sürüş sağlanamaz ve ciddi yaralanmalara 
veya ölüme neden olabilecek bir kaza 
meydana gelebilir.

Zincir için belirtilmiş hız sınırını veya 
50 km/saat hızı (hangisi daha 
düşükse) geçmeyin.

 Tümseklerden veya çukurlardan geç-
memeye özen gösterin.

Aniden motor freni yapılmasına neden 
olabilecek ani hızlanma, direksiyon 
çevirme, ani fren ve vites değişimlerin-
den kaçının.

Aracın kontrolünü kaybetmemek için 
viraja girmeden önce yeterince yavaş-
layın.

LKA (Şerit Takip Desteği) sistemini 
kullanmayın. (bazı modellerde)
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Sürüş

Sürüş koşullarına göre aşağıdakileri 
uygulayın:

 Kuvvet uygulayarak buz tutmuş bir 
camı açmaya çalışmayın veya don-
muş silecekleri hareket ettirmeyin. 
Donmuş bölgedeki buzu çözmek 
için ılık su dökün. Dökülen suyun 
donmaması için suyu hemen silin.

 Dış kapı kolu donduğunda, kablosuz 
uzaktan kumandayı kullanarak kapı-
ların kilidini açın. Dış kapı kolları geri 
çekilmiş olarak kalıyor ve uzaktan 
kumanda kullanılarak kapılar açıl-
mış olsa bile hareket etmiyorsa, 
buzu eritmek için donmuş bölgenin 
üzerine ılık su dökün ve donmasını 
önlemek için suyu hemen silin. Dış 
kapı kolu buz nedeniyle geri çekil-
meyebilir, ancak dış kapı kolu buz 
eridikten sonra normal konumuna 
döner.

 Klima kontrol sistemi fanının düz-
gün çalışabilmesi için, ön cam önün-
deki hava kanalları üzerinde biriken 
karı temizleyin.

 Dış ışıklar, aracın tavanı, şasi ve lastik 
veya frenlerin çevresinde birikmiş 
olabilecek buz veya kar olup olma-
dığını kontrol edin ve varsa temizle-
yin.

 Araca binmeden önce ayakkabıları-
nızın tabanındaki kar veya çamurları 
temizleyin.

Ön cam sileceklerini korumak için
S.237

Yavaşça hızlanın, öndeki araç ile ara-
nızda güvenli bir mesafe bırakın ve yol 
şartlarına uygun düşük hızda araç kul-
lanın.

Aracı park edin ve park frenini çekme-
den vitesi P konumuna alın. Park freni 
donabileceğinden, serbest bırakılması 
güç olabilir. Araç park freni çekilme-
den park edilmişse, tekerleklere takoz 
koyduğunuzdan emin olun.

Bunun yapılmaması, aracın beklenme-
dik şekilde hareket etmesine ve muhte-
melen kazaya neden olabileceği için 
tehlikeli olabilir.

UYARI

Kar lastiklerinin onarımı veya değişti-
rilmesi

Kar lastiklerinin onarılması veya değişti-
rilmesi gerektiğinde herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi, Lexus servisi veya başka bir 
yetkin ve donanımlı profesyonele başvu-
run.

Bunun nedeni, kar lastikleri sökülüp takı-
lırken lastik basınç uyarı supap ve verici-
lerinin çalışmasının etkilenebilmesidir.

Aracı kullanmadan önce

Sürüş sırasında

Aracı park ederken
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 Ön ve arka lastiklerinin boyutu aynı 
olan araçlar

Uygun boyutta zincir kullanın.

Zincir boyutu, her ölçüdeki lastik için 
yönetmeliklere tabidir.

Yan zincir (3 mm çapında)

Çapraz zincir (4 mm çapında)

 Ön ve arka lastiklerinin boyutu farklı 
olan araçlar

Lastik zinciri takılamaz.

Bunun yerine kar lastikleri kullanılmalı-
dır.

Zincir kullanma yönetmelikler, yolun 
tipi ve bulunduğu yere göre değişiklik 
gösterir. Zincir kullanmadan önce 
daima yerel yönetmelikleri kontrol 
edin.

Zincirin takılması
Zincir takarken ve sökerken aşağıdaki uya-
rıları dikkate alın:

Zinciri güvenli bir bölgede takın veya 
sökün.

Zincirleri arka lastiklere takın. Ön teker-
leklere zincir takmayın.

Zincirleri arka tekerleklere, mümkün 
olduğunca gergin bir şekilde takın. Zin-
cirleri 0,5 - 1,0 km gittikten sonra tekrar 
gerin.

Lastik zincirlerini, bunlarla birlikte verilen 
kılavuzdaki talimatlara uyarak takın.

Şiddetli kar veya buzlanma koşulları 
beklendiğinde ön cam sileceklerinin 
kaldırılabilmesi için, silecek kolunu kul-
lanarak ön cam sileceği duruş konu-
munu kaput altındaki geri çekilmiş 
konumdan servis konumuna getirin. 
(S.238)

Zincirlerin seçimi

Zincir kullanma yönetmelikleri

A

B

UYARI

Zincirlerin takılması
Lastiklere zincir takıldığında basınç uyarı 
supap ve vericileri doğru çalışmayabilir.

Ön cam silecekleri
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 Düğmeler

“MAP” düğmesi (navigasyon sis-
temli araçlar) / “HOME” düğmesi 
(navigasyon sistemi olmayan araç-
lar)

“MAP” düğmesi: Geçerli konumu görün-
tülemek için basın.

“HOME” düğmesi: Ana ekranı görüntüle-
mek için basın.

“MENU” düğmesi

Menü ekranını görüntülemek için basın.

Geri düğmesi

Önceki ekranı görüntülemek için basın.

Touchpad

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

Seçili fonksiyon, harf veya ekrandaki düğ-

meyi girmek için touchpad'e basın. Touch-
pad üzerindeki bazı parmak hareketleri, 
harita ölçeği değiştirme ve liste ekranlarını 
kaydırma gibi fonksiyonları yerine getirebi-
lir.

Alt işlev düğmesi

Ekranda  görüntülendiğinde, ekrana 
atanmış bir işlev ekranı görüntülenebilir.

 Touchpad kullanımı

1 Seçmek için: Ekranda istediğiniz 
düğmeyi seçmek için touchpad'e 
dokunun.

2 Giriş: Ekrandaki düğmeleri seçmek 
için touchpad'e basabilir veya iki 
kez dokunabilirsiniz. Bir düğme 
seçildikten sonra ekran değişir.

 Dokunma işlemi

İşlemler, touchpad'e doğrudan parma-
ğınızla dokunarak gerçekleştirilir.

 Takip

Touchpad ile teması sürdürürken pedin 
yüzeyini takip edin. İmleci ve işaretçiyi 
hareket ettirme.

Remote Touch

Remote Touch, Orta Ekranı çalıştır-
mak için kullanılabilir.

Remote Touch ile ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz. "NAVİGASYON SİS-
TEMİ KULLANICI EL KİTABI".

Remote Touch kullanımı

A

B

C

D

E
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 Çift dokunma

Touchpad'e iki kez hızlıca dokunun. Ekran-
daki düğmeyi seçin.

 Hafifçe vurma

Touchpad boyunca parmağınız ile hızlı ve 
uzun bir hareket. Liste ekranını hareket 
ettirin.

 Büyütme/Küçültme

Touchpad üzerinde parmaklarınızı birbi-
rine doğru veya birbirinden uzağa kaydırın. 
Harita ölçeğini değiştirin.

 Menü ekranı

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

Ekran, sistemin tipine göre farklılık gös-
terir.

UYARI

Remote Touch'ın hasar görmesini 
önlemek için

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin. Aksi tak-
dirde Remote Touch zarar görebilir.

Remote Touch'ın gıda, sıvı, çıkartmalar 
veya yanan sigaralara temas etmesini 
önleyin.

Remote Touch'ı aşırı basınç veya güçlü 
darbeye maruz bırakmayın.

 Touchpad'e kuvvetli bir şekilde bastır-
mayın veya kullanmak için keskin ve 
sivri uçlu bir cisim kullanmayın.

Orta Ekrana genel bakış
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*1: “NAVİGASYON SİSTEMİ KULLA-
NICI EL KİTABI”na bakın.

*2:Bazı modellerde

 Ayrılmış ekran

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.

Düğme Fonksiyon

“Varış noktası” ekranını görüntü-

lemek için seçin.*1, 2

Radyo kontrol ekranını görüntü-

lemek için seçin.*1

Ortam kontrol ekranını görüntü-

lemek için seçin.*1

Eller serbest kontrol ekranını 

görüntülemek için seçin.*1

“Uygulamalar” ekranını görün-

tülemek için seçin.*1, 2

Bilgi ekranını görüntülemek için 

seçin.*1 (S.118, 121)

"Ayarlar" ekranını görüntülemek 

için seçin.*1

Klima kontrol ekranını görüntü-
lemek için seçin. (S.337)

Düğme Fonksiyon
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 Ana ekran

Ana ekran işlevleri ve kullanımı hak-
kında ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme ve 
“NAVİGASYON SİSTEMİ KULLA-
NICI EL KİTABI”na bakın.

 Yan ekran

Aşağıdaki işlevler, yan ekranda görün-
tülenebilir ve çalıştırılabilir.

İstediğiniz ekranı seçmek için  veya 

 öğesini seçin.

Navigasyon sistemi*

Müzik sistemi*

Araç bilgisi (S.122)

Klima sistemi (S.338)

Yan ekranı gösterin/gizleyin

*: “NAVİGASYON SİSTEMİ KULLA-
NICI EL KİTABI”na bakın.

Düşük sıcaklıkta ekranın görünümü
Ortam sıcaklığı çok düşük olduğunda, 
Remote Touch çalıştırıldığında bile ekran 
tepkisi geç verilebilir.

A
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5-2.Lexus Lüks Klima Sistemi

 öğesini seçin

Lexus Lüks Klima Sistemi kontrol ekranın-
daki gösterge yanar ve otomatik klima sis-
temi, koltuk ısıtıcıları ve havalandırmaları ve 
ısıtmalı direksiyon otomatik modda çalışır.

Sistemlerden herhangi biri manuel olarak 
çalıştırılırsa, gösterge söner. Bununla bir-
likte, diğer tüm işlevler otomatik modda 
çalışmaya devam eder.

 Lexus Lüks Klima Sistemini kullanırken
Lexus Lüks Klima Sistemi, alt işlev menüsü 
veya seçenek kontrol ekranı üzerinden 
çalıştırılabilir. (S.337)

 Otomatik klima sistemi (S.334)

Sıcaklık, sürücü koltuğu ve yolcu kol-
tuğu için ayrı ayrı ayarlanabilir.

 Koltuk ısıtıcıları ve havalandırma-
lar (S.342)

Klima sisteminin ayarlanan sıcaklığı, dış 
sıcaklık gibi bilgilere göre ısıtma veya 
havalandırma otomatik olarak seçilir.

Bir yolcu tespit edilirse, ön yolcu koltu-
ğunun koltuk ısıtıcısı ve havalandırması 
otomatik modda çalışır.

 Isıtmalı direksiyon simidi (bazı 
modellerde) (S.342)

Isıtmalı direksiyon, klima sisteminin 
ayarlanan sıcaklığına, dış hava sıcaklı-
ğına, vb. göre otomatik olarak çalışır.

Lexus Lüks Klima Sistemi

Koltuk ısıtıcıları, koltuk havalandır-
maları ve ısıtmalı direksiyon simidi 
(bazı modellerde), klima sisteminin 
ayarlanan sıcaklığına, dış ve kabin 
sıcaklığına göre otomatik olarak 
kontrol edilir. Lexus Lüks Klima Sis-
temi, her sistemi ayarlamadan rahat 
bir ortamın korunmasını sağlar.

Remote Touch üzerindeki "MENU" 
düğmesine basın ve klima kontrol 
ekranını görüntülemek için “Cli-
mate” (Klima) öğesini seçin. Ardın-
dan, Lexus Lüks Klima Sistemi 
ekranını görüntülemek için alt 

menüde (S.337)  öğesini 
seçin.

Lexus Lüks Klima Sistemi'ni 
açma

Her sistemin çalışması
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5-2. Lexus Lüks Klima Sistemi
İç donanım

lar

Koltuk ısıtıcı/havalandırma çalışması
Koltuk ısıtıcı/havalandırma düğmesi kullanı-
larak otomatik mod seçildiğinde, yolcu tes-
piti gerçekleştirilmez.
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5-3.Klima sisteminin kullanılması

Otomatik mod düğmesi

Kapama düğmesi

Sol taraf sıcaklık kontrol düğmesi

Fan hızı kontrol düğmesi

Dış hava/çevrim havası modu düğmesi

Sağ taraf sıcaklık kontrol düğmesi

Ön cam buğu çözücü düğmesi

Arka cam ve dış dikiz aynası buğu çözücü düğmesi

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 "İklim" öğesini seçin. (S.329)

Klima sistemi yan ekranda görüntülenebilir ve çalıştırılabilir.

Aşağıdaki şekil soldan direksiyonlu araçlar içindir.

Sağdan direksiyonlu araçlarda, düğmelerin konum ve şekilleri biraz farklıdır.

Klima kumandaları

A

B
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D
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İç donanım

lar

 Sıcaklık ayarı

Sıcaklığı artırmak için sıcaklık kontrol 
düğmesini yukarı doğru, sıcaklığı 
düşürmek için aşağı doğru çalıştırın.

“A/C” göstergesi kapalı değilse sistem 
ortam havasını veya ısınmış havayı üfler.

 Fan hızını ayarlama

Fan hızını artırmak için fan hızı kontrol 
düğmesini yukarı, azaltmak için de 
aşağı doğru hareket ettirin.

Fanı kapatmak için off (kapat) düğmesine 
basın.

 Hava akış modunu değiştirmek

S.337

 Dış hava ve iç sirkülasyon havası 
modları arasında geçiş

Dış/iç sirkülasyon havası düğmesini 
yukarı veya aşağı hareket ettirin.

Mod, düğmeye her basıldığında değişir.

otomatik mod   (dış hava modu) 

  (iç sirkülasyon modu)  oto-
matik mod

Sistem otomatik moda alındığında, klima 
sistemi otomatik olarak çalışır.

 Ön camda oluşan buğunun çözül-
mesi

Buğu çözücüler ön cam ve ön yan 
camlardaki buğuyu çözmek için kulla-
nılır.

Ön cam buğu çözücü düğmesine 
basın.

Çevrim havası modu kullanılıyorsa dış 
hava/çevrim havası modu düğmesini dış 
hava moduna getirin. (Otomatik olarak da 
devreye girebilir.)

Ön cam ve yan camların buğusunu hızlı bir 
şekilde gidermek için, hava akış hızını ve 
sıcaklığı artırın.

Önceki moda dönmek için, ön cam buğusu 
giderildikten sonra yeniden ön cam buğu 
çözücü düğmesine basın.

 Arka cam ve dış dikiz aynalarında 
buğu giderme

Buğu çözücüler arka camdaki buğuyu 
çözmek ve dış dikiz aynaları üzerindeki 
yağmur damlaları, çiy ve buzu yok 
etmek için kullanılır.

Arka cam ve dış dikiz aynası buğu 
çözücü düğmesine basın.

Buğu çözücüler 15 dakikadan 60 dakikaya 
kadar otomatik olarak devre dışı kalır. 
Çalışma süresi, araç hızına ve ortam sıcak-
lığına göre değişir.

 Ön cam sileceği buz çözücüsü 
(bazı modellerde)

S.339

 Fanın ayarlanması

S.339

Camlardaki buğuyu giderme

Araç içinde yüksek nem olduğunda, camlar 
kolayca buğulanacaktır. "A/C" düğmesi 
çevrildiğinde hava kanallarından gelen 
havanın nemi alınacaktır ve ön cam daha 
etkili bir şekilde buğudan kurtulacaktır.

 "A/C" düğmesini kapatırsanız, camlar 
daha kolay buğulanabilir.

Sistem çevrim havası modunda kullanıldı-
ğında camlar buğulanabilir.

 Tozlu yollarda sürüş yaparken

Tüm camları kapatın. Camlar kapandıktan 
sonra da araç içine toz girmeye devam edi-
yorsa hava giriş modunu dış hava konu-
muna alıp fan hızı düğmesini de kapalı 
dışında bir konuma getirin.
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Dış hava/çevrim havası modu
Kirli havanın aracın içine girmesini engel-

lemek ve dış hava sıcaklığı yüksek oldu-
ğunda aracın soğutulmasına yardımcı 
olmak için geçici olarak sirkülasyon 
havası moduna getirilmesi önerilir.

Sıcaklık ayarına veya iç ortam sıcaklığına 
bağlı olarak otomatik olarak dış 
hava/çevrim havası modu seçilebilir.

Klima ayarlarının elektronik anahtar-
lara kaydedilmesi

Aracın kilidi bir elektronik anahtar ile açıl-
dığında ve kontak <güç düğmesi> KON-
TAK AÇIK konumuna getirildiğinde, bu 
anahtara kayıtlı klima ayarları geri yükle-
nir.

Kontak <güç düğmesi> kapalı konuma 
getirildiğinde, mevcut klima ayarları oto-
matik olarak aracın kilidini açmak için kul-
lanılan elektronik anahtara 
kaydedilecektir.

Aracın yakınında birden fazla elektronik 
anahtar varsa veya bir yolcu kapısı kilidini 
açmak için akıllı giriş ve çalıştırma sistemi 
kullanıldıysa, sistem doğru şekilde çalış-
mayabilir.

Kilitler akıllı giriş ve çalıştırma sistemi ile 
açıldığında, klima ayarlarını geri yükleyen 

kapılar* değiştirilebilir. Ayrıntılar için her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus 
yetkili servisi ya da herhangi bir güvenilir 
profesyonele başvurun.

*: Sürüş konumu hafızasının yüklenmesini 
sağlayan kapılar da aynı anda değiştirile-
bilir.

Klima sisteminin Eco sürüş modunda 
çalışması

Eco sürüş modunda, yakıt tasarrufuna 
öncelik vermek için klima sistemi aşağıdaki 
şekilde kontrol edilir:

Motor devri ve kompresör çalışması 
ısıtma/soğutma kapasitesini kısıtlamak 
için kontrol edilir

Otomatik mod seçildiğinde fan devri 
kısıtlanır

Klima performansını artırmak için, aşağı-

daki işlemleri uygulayın:

 Fan devri ayarı

Eco sürüş modunu kapatın (S.286)

Dış sıcaklık yaklaşık 0°C’ye düştüğünde
"A/C" düğmesine basılı olmasına rağmen 
nem alma fonksiyonu çalışmayabilir.

Havalandırma ve klima kokuları
 İçeri taze hava almak için klima sistemini 

dış hava moduna alın.

Kullanım sırasında, aracın içinden veya 
dışından kaynaklanan çeşitli kokular 
klima sistemine girebilir ve birikebilir. Bu 
da hava kanallarından dışarıya koku yayıl-
masına neden olabilir.

Koku oluşma olasılığını azaltmak için:
• Öncelikle aracın kapalı olması ve klima 

sisteminin dış hava moduna ayarlanması 
önerilir.

• Klima sistemi otomatik modda çalıştırıl-
dıktan sonra, fanın çalıştırılması kısa bir 
süre gecikebilir.

Park yaparken sistem otomatik olarak dış 
hava alma moduna geçerek araç içinde 
daha iyi hava sirkülasyonu sağlar ve aracı 
çalıştırırken oluşan kokuları azaltmaya 
yardımcı olur.

Klima filtresi

S.408

Kişiselleştirme
Ayarlar (örneğin klima otomatik mod düğ-
mesinin çalışması) değiştirilebilir.
(Kişiselleştirilebilir özellikler S.483)
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İç donanım

lar

 Ana kontrol ekranı

Remote Touch touchpad'i ile ekrandaki 
düğmeyi seçin.

 ila  aşağıdaki işlemleri yaparak 
ayarlanabilir.

Kaydırma işlemi: İşaretçiyi istediğiniz 
öğeye getirin ve touchpad'i yukarı veya 
aşağı doğru oynatın.

Öğe seviye bazında ayarlanabilir.

Takip işlemi: İstenilen öğeyi seçtikten 
sonra, ped yüzeyini takip edin.

Öğe, takip etme miktarınıza göre ayarla-
nabilir.

Takip işlemi sürüş sırasında yapılamaz.

Alt menü

Ana ekranı değiştirmek için alt menü öğe-
sini seçme.

: Klima kontrol ekranını görüntüler

: Isıtmalı direksiyon simidi/koltuk ısıtı-

cısı/koltuk havalandırması kontrol ekranı 
(bazı modellerde) görüntülenir

: Lexus Lüks Klima Sistemi kontrol 

ekranını görüntüler

: Seçenek kontrol ekranını görüntüler

Sol taraf sıcaklık ayarını yapın

Fan hızı ayarını yapın

Hava akışı modunu seçin

 : Vücudun üst kısmına hava yönlen-

dirme

 : Vücudun üst kısmına ve ayaklara 

hava yönlendirme

 : Ayaklara hava yönlendirme

 : Ayaklara hava akışı ve ön cam buğu 

çözücü devrededir

Sağ taraf sıcaklık ayarını yapın

DİKKAT

Ön camın buğulanmasını önlemek 
için

Aşırı rutubetli havalarda soğutma işle-
minde ön cam buğu çözücü düğmesini 
kullanmayın. Dış hava ile ön cam arasın-
daki sıcaklık farkı, ön camın dışarıdan 
buğulanarak görüşünüzün azalmasına 
neden olabilir.

Dış dikiz aynası buğu çözücüleri çalı-
şırken

Dış dikiz ayna yüzeylerine dokunmayın, 
yüzey sıcak olabilir ve yanıklara neden 
olabilir.

UYARI

 12 volt akünün deşarj olmasını önle-
mek için

Motor <hybrid sistem> kapalıysa klima 
sistemini gereğinden fazla çalıştırmayın.

Klima kontrol ekranı

B E
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İşlev açık/kapalı göstergeleri

İşlev açıkken gösterge kontrol ekranında 
yanar.

Alt işlev menüsü

Remote Touch üzerindeki alt işlev düğme-
sine basıldığında, aşağıdaki işlevler açılabi-
lir veya kapatılabilir.

: Lexus Lüks Klima Sistemi'ni ayarlar 

(S.332)

“AUTO”: Otomatik modunu açın/kapatın 
(S.338)

“Off” (Kapalı): Fanı kapatın

"A/C" (Klima): Soğutma ve nem giderme 
işlevini ayarlayın

“DUAL”: Sürücü ve yolcu koltukları için 
farklı sıcaklıklar ayarlar (“DUAL” modu) 
(S.339)

 : Otomatik modda çalışırken fan 

devri ayarını değiştirir (Fan özelleştirme)

 Seçenek kontrol ekranı

Seçenek kontrol ekranını görüntüle-

mek için alt menüde  öğesini seçin.

İşlevler açılıp kapatılabilir.

İşlev açıkken gösterge ekranda yanar.

Lexus Lüks Klima Sistemi'ni ayarla-
yın (S.332)

Sürücü ve yolcu koltukları için farklı 
sıcaklıklar ayarlar (“DUAL” modu) 
(S.340)

Soğutma ve nem alma fonksiyonu

nanoe™* sistemi açma/kapama

Ön cam ve silecek lastiklerinde 
(Ön cam buz çözücü) (bazı model-
lerde) buzun oluşmasını önleyin

Poleni havadan uzaklaştırın (Polen 
temizleme modu)

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

 Yan ekran

Isıtmalı direksiyon simidi/koltuk ısı-
tıcılarıı/koltuk havalandırmaları 
kontrol ekranı (bazı modellerde) 
görüntülenir (S.342)

Sol taraf sıcaklık ayarını yapın

Fan hızı ayarını yapın

Sağ taraf sıcaklık ayarını yapın

Soğutma ve nem giderme fonksiyo-
nunu açın/kapatın

F
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İç donanım

lar

Sürücü ve ön yolcu koltukları için 
sıcaklığı ayrı olarak ayarlar 
("DUAL" (İkili) modu) (S.340)

Hava akışı modunu seçin

Ön cam sileceği buz çözücüsü (bazı 
modellerde)

Bu özellik, ön cam ve sileceklerde buz oluş-
masını engellemek için kullanılır.

Ön cam buz çözücüsü yaklaşık 15 dakika 
sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

Fanın ayarlanması

Otomatik modda çalışırken fan devri ayar-
lanabilir.

 her seçildiğinde, fan devri modu 

aşağıdaki gibi değişir.

“NORMAL”  “ECO”  “FAST” (Hızlı) 
 “NORMAL”

Polen temizleme modu

Dış hava modu  (çevrim havası) 
moduna geçer. Hava akışı vücudun üst kıs-
mına doğru yapılır ve havanın içindeki polen 
temizlenir.

Genellikle, sistem yaklaşık 1 - 3 dakikada 
otomatik olarak devre dışı kalır.

Dış hava soğukken ön camın buğulanmasını 
önlemek için, nem alma işlevi çalışabilir 

veya dış/çevrim hava modu  (çevrim 
havası) moduna geçemeyebilir.

Polen temizleme modu kapalı olsa bile, 
polenler filtrelenir.

 nanoe™ sistemi
Bu araç mikroorganizmaları öldüren bir 
ürün içermektedir.

Araca dahil edilmiş bir cihaz tarafından üre-
tilen iyonize hava, bakterileri yok ederek 
kabindeki havayı arındırır.

Aktif madde: Yerinde ortam havasından ya 
da sudan üretilen serbest radikaller ile

nanoe sürücü tarafındaki ön orta hava deli-

ğinden elektrik yüklü su parçacıkları gönde-
rerek temizlenmiş hava sağlamaya yardımcı 

olur*.

 Fan çalıştırıldığında ve seçenek kontrol 
ekranındaki nanoe™ seçeneği seçildi-
ğinde nanoe™ sistemi etkinleştirilir.

 Fan aşağıdaki durumlarda çalıştırıldığında 
sistem performansı maksimuma çıkar. 
Aşağıdaki şartlar yerine getirilmezse, 
performans sınırlı olacaktır.

• ,  veya  hava çıkışları 

kullanılırken.
• Sürücü tarafındaki ön orta hava deliği 

açıkken.

 nanoe™ üretildiğinde, az miktarda ozon 
gönderilir ve bazı durumlarda hafif bir 
kokuya neden olabilir. Ancak bu örneğin 
(ormanlardaki gibi) doğada bulunan mik-
tara yakındır ve insan vücudu üzerinde 
herhangi bir etkisi yoktur.

Çalışma sırasında hafif bir ses duyulabilir. 
Bu bir arıza değildir.

*: Sıcaklık ve nem durumu, fan devri ve hava 
akış yönüne bağlı olarak, nanoe™ sistemi 
maksimum kapasitede çalışmayabilir.

F

G

DİKKAT

Yanıkları önlemek için (ön cam sile-
ceği buz çözücüsü bulunan araçlar)

Ön cam sileceği buz çözücüsü çalışır-
ken, ön camın alt kısmına veya ön direk-
lerin yan kısmına dokunmayın.

 nanoe™ üreteci
Yüksek voltajlı parçalar içerdiği için jene-
ratörü sökmeyin veya onarmayın. Daha 
fazla bilgi için herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir 
yetkin ve donanımlı profesyonele başvu-
run.
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1 Otomatik mod düğmesine basın 
veya alt işlev menüsünden "AUTO" 
öğesini seçin. (S.336)

2 Otomatik hava emme moduna 
geçmek için dış/çevrim havası 
modu düğmesine basın.

Klima sistemi otomatik olarak dış hava ve 
çevrim havası modları arasında geçiş 
yapar.

3 Sıcaklık ayarını yapın.

4 İşlemi durdurmak için kapat düğ-
mesine basın ya da alt işlev menü-
sünde "Kapalı" seçeneğini seçin. 
(S.337)

Fan devri ayarı veya hava akış modları 
çalıştırıldığında, otomatik mod gös-
terge ışığı söner. Ancak bunlar dışın-
daki fonksiyonlar için otomatik mod 
devam eder.

Otomatik modun kullanılması

Ayarlanan sıcaklık değeri ve ortam koşulla-
rına bağlı olarak fan hızı otomatik olarak 
ayarlanır.

Bu nedenle, otomatik mod düğmesine 
basıldıktan veya “AUTO” seçildikten hemen 
sonra sıcak veya soğuk hava oluşuncaya 
kadar fan durabilir.

Güneş ışığı nedeniyle ısıtıcı açık olsa da 
serin hava üst gövde çevresine üflenebilir.

Ön camda buğu algılama fonksiyonu
Otomatik mod ayarlandığında, nem sen-
sörü ön camdaki buğuyu algılar ve klima sis-
temini kontrol ederek buğulanmayı önler.

Hava giriş kontrolü için otomatik mod
Sistem otomatik modda egzoz gazı ve diğer 
kirleticileri algılar ve otomatik olarak dış 
hava ve çevrim havası modları arasında 
geçiş yapar.

Nem giderme işlevi kapatıldığında ve fan 
çalışırken, otomatik mod etkinleştirildi-
ğinde nem giderme fonksiyonu devreye 
girer.

"DUAL" moduna geçmek için aşağı-
daki işlemlerden birini yapın:

UYARI

nanoe™'in hasar görmesini önlemek 
için

Sürücü yan hava deliğine hiçbir şey sok-
mayınız, üzerine bir şey takmayınız veya 
etrafında sprey kullanmayın. Bunlar jene-
ratörün doğru çalışmasına engel olabilir.

Otomatik modun kullanılması

UYARI

Nem sensörü

Ön camdaki buğuyu algılamak için ön 
camın sıcaklığı, çevredeki nem gibi bilgi-
leri takip eden bir sensör bulunmaktadır.

Sensöre zarar vermemek için aşağıdaki-
lere dikkat ediniz:

Sensörü parçalarına ayırmayın

Sensör üzerine cam temizleyici sıkma-
yınız ve şiddetli darbelerden koruyu-
nuz

Sensörün üzerine hiçbir şey yapıştır-
mayınız

Sürücü ve yolcu koltuğu sıcaklık-
larını ayrı ayrı ayarlama ("DUAL" 
(İkili) mod)
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İç donanım

lar

 Alt işlev menüsünde “DUAL” öğe-
sini seçin. (S.337)

 Seçenek kontrol ekranındaki 
“DUAL” öğesini seçin.

 Yolcu tarafı sıcaklık ayarını yapar.

"DUAL" modu açık olduğunda ana kontrol 
ekranındaki gösterge yanar.

 Hava çıkışlarının yerleri

Hava çıkışları ve hava hacmi, seçilen 
hava akışı moduna bağlı olarak değişir.

 Hava akış yönünün ayarlanması ve 
hava çıkışlarının açılması/kapatıl-
ması

 Orta/yan

1 Hava akışını sola veya sağa, aşağıya 
veya yukarıya yönlendirin

2 Hava çıkışını açmak veya kapatmak 
için düğmeyi çevirin

 Torpido gözünün üstünde

1 Hava akışını sola veya sağa, aşağıya 
veya yukarıya yönlendirin

2 Menfezi kapatmak için topuzu en 
dış konuma getirin

Bir nesne torpido gözünün üzerindeki 
menfeze düşerse

Nesneyi çıkarmak için torpido gözünün 
içindeki paneli çıkarın. (S.408)

Hava çıkışı düzeni ve işlemleri

DİKKAT

Ön cam buğu çözücünün yanlış çalış-
masını önlemek için

Gösterge paneli üzerine hava çıkışlarını 
kapatabilecek herhangi bir şey koyma-
yın. Aksi takdirde hava çıkışı tıkanabilir ve 
ön camın buğusu çözülmeyebilir.



342 5-3. Klima sisteminin kullanılması

**: Bazı modellerde

 Ana ekran

Remote Touch touchpad'i ile ekrandaki 

düğmeyi seçin.  ila  aşağıdaki 
işlemleri yaparak ayarlanabilir.

Kaydırma işlemi: İşaretçiyi istediğiniz 
öğeye getirin ve touchpad'i yukarı veya 
aşağı doğru oynatın.

Öğe seviye bazında ayarlanabilir.

Takip işlemi: İstenilen öğeyi seçtikten 
sonra, ped yüzeyini takip edin.

Öğe, takip etme miktarınıza göre ayarla-
nabilir.

Takip işlemi sürüş sırasında yapılamaz.

Koltuk havalandırması fan hızı sevi-
yesini ayarlayın

Isıtmalı direksiyon simidi*/koltuk 
ısıtıcıları/koltuk havalandırmaları

 Isıtmalı direksiyon simidi

Direksiyon simidi tutamağını ısıtır

 Koltuk ısıtıcıları

Koltuk döşemesini ısıtır

 Koltuk havalandırmaları

Koltuklara hava vererek koltuk döşe-
mesinde iyi bir hava akışını koruyun

Remote Touch üzerindeki "MENU" 
düğmesine basın ve klima kontrol 
ekranını görüntülemek için “Cli-
mate” (Klima) öğesini seçin. Ardın-
dan, ısıtlmalı direksiyon 
simidi/koltuk ısıtıcıları/koltuk hava-
landırmaları kontrol ekranını 
görüntülemek için alt menüde 

(S.337)  seçimini yapın.

DİKKAT

Hafif yanık yaralanmalarını önlemek 
için

Aşağıdaki kategorilerden herhangi biri-
nin ısıtıcı devredeyken direksiyon simidi 
ve koltuklar ile temas ettiğinde zarar gör-
memesi için dikkat gösterilmelidir:

Bebekler, küçük çocuklar, yaşlı kişiler, 
hasta ya da fiziksel engelli yolcular

Hassas ciltli kişiler

Yorgun kişiler

Alkol veya uyuşturucu özelliği olan ilaç 
(uyku hapı, uyuşukluk veren soğuk 
algınlığı ilacı vs.) aldığı için uyumaya 
meyilli kişiler

UYARI

Koltuk ısıtıcıları ve koltuk havalandır-
malarını korumak için

Koltukların üzerine üzeri pürüzlü ve ağır 
eşyalar koymayın ve koltuklara iğne, çivi 
gibi sivri cisimler batırmayın.

 12 volt akünün deşarj olmasını önle-
mek için

Motor <hybrid sistem> kapalıyken işlev-
leri çalıştırmayın.

Kontrol ekranı

A C

A
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İç donanım

lar

Koltuk havalandırması 3 seviyede ayarla-
nabilir.

Koltuk havalandırması çalıştırıldığında, fan 
hızı seviyesi ekranda görüntülenir.

Koltuk ısıtıcı sıcaklık seviyesini ayar-
layın

Koltuk ısıtıcı 3 seviyede ayarlanabilir.

Koltuk ısıtıcısı çalıştırıldığında, sıcaklık sevi-
yesi ekranda görüntülenir.

Isıtmalı direksiyon sıcaklık seviyesini 
ayarlayın

Isıtmalı direksiyon simidi 2 seviyede ayarla-
nabilir.

Isıtmalı direksiyon simidi kullanıldığında, 
sıcaklık seviyesi ekranda görüntülenir.

Otomatik mod açık/kapalı göster-
geleri

Otomatik mod açıkken, gösterge ekranda 
yanar.

Alt işlev menüsü

Remote Touch üzerindeki alt işlev düğme-
sine basıldığında, aşağıdaki işlevler otoma-
tik moda ayarlanabilir.

: Sol yan koltuk ısıtıcı/koltuk hava-
landırması

: Isıtmalı direksiyon simidi

: Sağ yan koltuk ısıtıcı/koltuk 
havalandırması

 Yan ekran

Klima kontrol ekranını görüntüler 
(S.337)

Koltuk ısıtıcı sıcaklık seviyesini ayar-
layın

Düğme her seçildiğinde sıcaklık seviyesi ve 
seviye göstergesi (turuncu) aşağıdaki gibi 
değişir:

AUTO  Hi  Mid  Lo  Off

Koltuk havalandırması fan hızı sevi-
yesini ayarlayın

Düğme her seçildiğinde fan hızı seviyesi ve 
seviye göstergesi (mavi) aşağıdaki gibi 
değişir:

AUTO  Hi  Mid  Lo  Off

Isıtmalı direksiyon sıcaklık seviyesini 
ayarlayın

Düğme her seçildiğinde sıcaklık seviyesi ve 
seviye göstergesi aşağıdaki gibi değişir:

AUTO  Hi  Lo  Off

 Isıtmalı direksiyon simidi, koltuk ısıtıcı-
ları ve koltuk havalandırmaları şu 
durumlarda kullanılabilir

Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
modunda <AÇIK mod>.

Klima sistemine bağlı kontrol modu
Koltuk havalandırma fanının hız seviyesi Hi 
olduğunda, koltuk havalandırmasının fan 
hızı, klima sisteminin fan hızına göre daha 

B

C

D

E

A

B

C

D
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yüksek olabilir.

Kişiselleştirme
Otomatik modda direksiyon simidi ısıtma 
tercihi ve koltuk ısıtıcıları ile havalandırmalar 
için otomatik mod ayarları değiştirilebilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

DİKKAT

Aşırı ısınma ve hafif yanık yaralanma-
larını önlemek için

Koltuk ısıtıcılarını kullanırken aşağıdaki 
uyarılara dikkat edin.

Koltuk ısıtıcısı devredeyken koltuğun 
üzerini battaniye veya yastıkla örtme-
yin.

Koltuk ısıtıcısını gereğinden fazla kul-
lanmayın.
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İç donanım

lar

5-4.İç ışıkların kullanımı

Dış kapı kolu lambaları

Okuma lambaları (S.346)

Koltuk ışıkları

Vites kolu ışığı

Ön döşeme süsleme lambaları

Kapı açık lambaları

Ayak bölmesi aydınlatmaları

Okuma lambaları otomatik 
açma/kapama

Aydınlatmalı giriş sistemi: Kapılar 
kilitli/kilitsiz ve açık/kapalı olsa bile, elekt-
ronik anahtarın bulunması durumunda, 
kontağın <güç düğmesi> konumuna göre 
otomatik olarak yanacak veya sönecektir.

Kontak <güç düğmesi> kapatıldıktan 
sonra makyaj lambaları yanık kalırsa, lam-

balar 20 dakika sonra otomatik olarak 
kapanır.

Okuma lambaları normal olarak yanıt 
vermiyorsa

Mercek yüzeyinde su, kir, vb. olduğunda

 Islak elle kullanıldığında

Eldiven vb. giyerken.

İç ışıkların listesi

İç ışıkların konumu

A

B

C

D

E

F

G
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Kişiselleştirme
Lambaların sönmesine kadar geçen süre 
gibi ayarlar değiştirilebilir. 
(Kişiselleştirilebilir özellikler: S.483)

 Kapıyı açık konuma alma

Kapı-bağlantılı okuma lambası düğ-
mesi

Işıklar, kapıların açılıp kapatılma durumuna 
göre yanar ve söner.

Kapı konumu açık olduğunda, gösterge 

 yanar.

 Işıkları açma/kapama

Işığa dokunun

Kapı konumu açıkken bir kapı açıldığında 
ışıklar yanar.

UYARI

 Işık merceklerinin çıkarılması
Okuma lambalarının merceğini asla sök-
meyin. Aksi halde lambalar hasar görür.

 12 volt akünün deşarj olmasını önle-
mek için

Motor <hybrid sistem> çalışmıyorsa ışık-
ları gereğinden fazla açık tutmayın.

Okuma lambalarının kullanımı

A
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İç donanım

lar

5-5.Bölmelerin kullanımı

Torpido gözü (S.347)

Yardımcı ağ

Kapı cepleri

Konsol bölmesi/yardımcı bölme 
(S.348)

Bardak tutucu (S.348)

1 Aç (torpido gözü açıcısına basın)

2 Mekanik anahtarla açma

3 Mekanik anahtarla kilitleme

 Torpido gözü lambası

Park lambaları yandığında torpido gözü 
lambası yanar.

Bagaj kapağı açma düğmesi

S.137

 12 volt akü boşaldığında
Torpido gözü her zamanki gibi açılamaz. 
Torpido gözünü açmak için bkz. S.453.

Bölmelerin listesi

Bölmelerin yeri

DİKKAT

Araçta bırakılmaması gereken eşya-
lar

Kabin sıcaklığının yüksek olduğu durum-
larda gözlük, çakmak veya spreylerin 
eşya bölmesine bırakılması, aşağıdaki 
durumlara neden olabilir:

Gözlükler eşya bölmesindeki diğer 
eşyalarla temas ettiğinde kırılabilir 
veya ısıdan dolayı deforme olabilir.

A

B

C

D

E

Çakmak veya spreyler patlayabilir. 
Eşya bölmesinde bulunan diğer eşya-
larla temas ettiğinde, çakmak yangın 
çıkarabilir veya spreyin gaz kaçırma-
sıyla yangın tehlikesi yaratabilir.

Saklama bölmeleri kullanılmadığında

Araç kullanırken veya bölmeler kullanıl-
madığında, kapakları kapalı tutun.
Ani frenleme veya ani dönüş durumunda, 
yolcunun açık kapaklar veya içindeki 
eşyalardan darbe alması durumunda bir 
kaza oluşabilir.

Torpido gözü
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1 Yarı açık kullanım: Düğmeye basar-
ken kol dayamasını geriye doğru 
kaydırın.

Kapatmak için düğmeye basın.

2 Tam açık kullanım: Topuzu çekerek 
kol dayamasını indirin.

Konsol bölmesi lambası

Park lambaları yandığında konsol bölmesi 
lambası yanar.

Yardımcı bölmenin kullanımı
Yardımcı bölmeye bardak, teneke kutu, vb. 
koymayın.

Açmak için, bardak tutucu kapağını 
aşağı bastırın ve bırakın.

Konsol bölmesi/yardımcı bölme

DİKKAT

Konsol bölmesini kapatırken

Parmaklarınız, vb. sıkışmamasına dikkat 
edin.

UYARI

Konsol bölmesine zarar vermemek 
için

Kol dayamasını kaydırırken topuzu 
çekmeyin.

Kol dayamasına aşırı kuvvet uygulama-
yın.

Bardak tutucu

DİKKAT

Bardak tutuculara konması uygun 
olmayan nesneler

Bardak tutucusuna, bardak veya içecek 
kutusu dışında herhangi bir nesne koy-
mayın. Kapak kapalı bile olsa, bardaklık-
lara eşyalar konulmamalıdır. 
Ani frenleme veya kaza durumunda bu 
nesneler etrafa fırlayarak yaralanmalara 
sebep olabilir. Mümkünse sıcak içecekle-
rin üzerini kapakla kapatın.

UYARI

Bardak tutucu ve klima kontrol düğ-
melerinin zarar görmesini önlemek 
için

Bardak tutucuya aşırı güç uygulama-
yın.

Bardak tutucu içine uzun bir şişe 
koyarken dikkatli olun. Şişe çıkartıldı-
ğında veya frenlere aniden basıldı-
ğında, şişe klima kontrol düğmelerine 
çarparak, düğmeler veya klima siste-
minin parçalarının zarar görmesine 
neden olabilir.
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İç donanım

lar

Gerekirse kancaları kaldırın.

Yük kancaları serbest haldeki eşyaları 
sabitlemek amacıyla kullanılmaktadır.

1 Kayışı gevşetir

2 Kayışı sıkın

 Kayışı gevşetme/sıkma

1 Kayışı gevşetir

2 Kayışı sıkın

 Kayışın toplanması

1 Kayışı katlayın

Bagaj kapağı

Yük kancaları

DİKKAT

Yük kancalarını kullanmıyorsanız
Yaralanmaları önlemek için kullanmadı-
ğınızda yük kancalarını mutlaka yerlerine 
yerleştirin.

Poşet askıları

UYARI

Poşet askılarının hasar görmesini 
önlemek için

Poşet askılarına 2 kg'dan daha ağır her-
hangi bir cisim asmayın.

İlk yardım çantası tutucu kayışları

Reflektör tutma kayışı
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2 Kayışı klipsle sabitleyin

Kullanılmadığı zaman reflektör saklama 
kayışının hasar görmesini önlemek için 
kayışı toplayın.
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5-6. Diğer iç donanımların kullanımı
İç donanım

lar

5-6.Diğer iç donanımların kullanımı

1 Siperliği ileri konuma almak için 
aşağı çevirin.

2 Siperliği yan konuma getirmek için 
aşağı indirip kancasından çıkarın ve 
yana doğru çevirin.

Kapağı açın.

Kapak açıldığında ışık yanar.

GPS saati, GPS saat bilgilerini kullana-
rak otomatik olarak ayarlanır.

Ayrıntılı bilgi için "NAVİGASYON 
SİSTEMİ KULLANICI EL KİTABI"na 
bakın.

Lütfen yalnız 12 VDC/10 A(120 W’lık 
güç tüketimi)’den düşük kullanıma 
sahip elektronik cihazlar için güç kay-
nağı olarak kullanın.

Kapağı açın.

Güç besleme çıkışı aşağıdaki koşullarda 
kullanılabilir

Kontak <güç düğmesi> ACCESSORY ya 
da IGNITION ON (Kontak açık) modunda.

 LC500: Motor düğmesini kapatırken
Mobil pil paketleri gibi şarj işlevi olan elekt-

Diğer iç donanımlar

Güneş siperlikleri

Makyaj aynaları

UYARI

 12 volt akünün deşarj olmasını önle-
mek için

Motor <hybrid sistem> çalışmıyorsa ışık-
ları gereğinden fazla açık tutmayın.

Saat

Güç besleme çıkışı
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rikli cihazları çıkarın.

Bu tür cihazlar bağlı kalırsa, motor düğmesi 
normal şekilde kapatılmayabilir.

 LC500h: Hybrid sistemi durdururken
Mobil pil paketleri gibi şarj işlevi olan elekt-
rikli cihazları çıkarın.

Bu tür cihazlar bağlı kalırsa, hybrid sistem 
normal şekilde durmayabilir.

Elektrik prizini kullanma
Konsol bölmesinin şekli, bölme kapağı kıs-
men kapalı olsa bile güç kablolarının geçiril-
mesine olanak sağlar.

Askı kancasını kullanmak için içeri 
doğru bastırın.

Açmak için güneşliği kaydırın.

UYARI

Güç besleme çıkışı kullanımda değil-
ken

Güç çıkışının hasar görmesini önlemek 
için, güç besleme çıkışını kullanmadığınız 
zamanlarda kapağını kapalı tutun. Sokete 
başka cisimler sokmak veya soket içine 
herhangi bir sıvı dökülmesi kısa devreye 
neden olabilir.

 12 volt akünün deşarj olmasını önle-
mek için

Motor <hybrid sistem> çalışmazken güç 
besleme çıkışlarını gereğinden fazla kul-
lanmayın.

Askı kancaları

DİKKAT

Asılmaması gereken eşyalar
Kancalara, elbise askısı ya da sert veya 
keskin cisimler asmayın. Bu gibi cisimler 
fırlayarak, SRS perde hava yastığı açıldı-
ğında ciddi şekilde yaralanmalara ya da 
ölüme sebep olabilir.

Askı kancalarını kullanmıyorsanız
Askı kancalarını kullanılmadıklarında 
saklayın.

Arka koltuklara girip çıkarken, yolcular 
askı kancalarına kafalarını vurarak yara-
lanmalara neden olabilir.

Güneşlik (bazı modeller)
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6-1.Aracın bakımı

 Kiri ve tozu gidermek için, yukarıdan 
aşağıya doğru, aracın gövdesine, 
tekerleklerine ve aracın alt kısmına 
su tutun.

 Aracı sünger veya güderi gibi yumu-
şak bir bezle yıkayın.

 Zor çıkan kirler için, araç sabunu 
kullanın ve suyla iyice durulayın.

 Suyu silin.

 Sızdırmazlık kaplaması bozuldu-
ğunda aracı cilalayın.

Araç üzerindeki temiz yüzeylerde su bon-
cuk gibi toplanmıyorsa, araç gövdesini 
soğukken cilalayın.

CFRP (Karbon Fiber Takviyeli Plastik) 
parça (bazı modellerde)

CFRP parçalar uzun süre boyunca mor 
ötesi ışınlara maruz kaldığında renk deği-
şikliği gösterebileceği için, Lexus aracını-
zın doğrudan güneş ışığına maruz 
kalmayacağı bir yerde tutulmasını önerir.

Aşındırıcı içeren cilalar kullanmayın.

CFRP parçalar çizilebileceği ve boya 
zarar görebileceği için otomatik araç 
yıkama yaptırmayın.

Kendi kendini onaran kaplama*

Araç kaportasında araç yıkama gibi neden-
lerle oluşan küçük çiziklere dayanıklı, kendi 
kendini onaran bir kaplama vardır.

Bu kaplama, araç fabrikadan çıkıp teslim 

edildikten sonra 5 - 8 yıl ömre sahiptir.

Kendini onarma süresi çiziğin derinliği ve 
dış sıcaklığa bağlıdır.
Kaplama ılık su ile ısıtıldığında onarım 
süresi daha da kısalabilir.

Anahtar, bozuk para vb. gibi cisimlerin 
neden olduğu derin çizikler kendi kendini 
onaramaz.

Aşındırıcı içeren cilalar kullanmayın.
*: CFRP parçalarda (bazı modellerde) 

kendi kendini onaran kaplama yoktur.

Metal vurgulu alanları temizleme
Kabartma tozu (sodyum bikarbonat) ve 
aşındırıcı içeren vaks kullanmayın.

Otomatik araç yıkama (CFRP parçası 
olmayan araçlar)

Aracı yıkamadan önce aynalarını katlayın. 
Yıkamayı aracın önünden başlatın. Sürüş-
ten önce aynaları açtığınızdan emin olun.

Aracı aktif arka spoyler geri çekilmiş 
halde yıkayın. Araç aktif arka spoyler kal-
dırılmış halde yıkanırsa, otomatik araç 
yıkama sisteminin tipine bağlı olarak fır-
çalar aktif arka spoylere takılabilir. Bu 
durumda, aktif arka spoyler çok iyi yıkan-
mayabilir veya çizilebilir ve hasar görebi-
lir.

Otomatik araç yıkamada kullanılan fırça-
lar, aracın kaportasını çizebilir ve boya-
sına zarar verebilir.

Yüksek basınçlı araç yıkama

Kabine su girebileceği için, nozül ucunu 
kapıların etrafındaki boşluklara veya camla-
rın çevresine yakın bir yere doğrultmayın ya 
da bu bölgelere sürekli püskürtmeyin.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi ile ilgili 
notlar

Elektronik anahtar kapsama alanındayken 
kapı kolu ıslanırsa, kapı arka arkaya kilitlenip 
açılabilir. Bu durumda, araç yıkama için 
düzeltme prosedürlerini uygulayın:

Araç yıkanırken, anahtarı aracın dışına 
alınız ve en az 2 m uzakta tutun. (Anahta-
rın çalınmaması için dikkatli olun.)

Aracın dışının temizlenmesi ve 
korunması

Her bir bileşeni ve malzemeyi uygun 
şekilde temizleyin.

Temizleme talimatları
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Akıllı giriş ve çalıştırma sistemini iptal 
etmek için elektronik anahtarı pil gücü 
koruma fonksiyonuna ayarlayın. 
(S.139)

Alüminyum jantlar
Kiri temizlemek için asit veya baz özelliği 

olmayan nötr deterjan kullanın.

Kullanımdan hemen sonra deterjanı su ile 
yıkayın.

Boyanın hasar görmesini önlemek için 
aşağıdaki önlemleri aldığınızdan emin 
olun.

• Asidik, alkalin veya aşındırıcı deterjanlar 
kullanmayın

• Sert fırçalar kullanmayın
• Tekerlekler sıcak olduğunda, örneğin 

sıcak havalarda araç kullandıktan veya 
park ettikten sonra deterjan kullanmayın

Fren kaliperi kaplaması
Deterjan kullanırken nötr deterjan kulla-

nın. Kaplamaya zarar verebileceği için 
sert fırçalar veya aşındırıcı temizlik mal-
zemeleri kullanmayın.

 Fren kaliperleri sıcakken deterjan sürme-
yin.

Kullandıktan sonra derhal kalan deterjanı 
yıkayın.

 Tamponlar

Sert temizleyiciler ile ovalamayın.

Ön yan camlardaki su tutmayan kap-
lama

Aşağıdaki önlemler, su tutmayan kapla-
manın daha uzun süre etkili olmasını sağ-
layabilir.

• Düzenli olarak ön yan camlardaki kirleri 
temizleyin.

• Uzun süre boyunca camlarda kir ve toz 
birikmesine izin vermeyin.
Camları en kısa zamanda yumuşak ve 
nemli bir bez ile temizleyin.

• Camları temizlerken vaks veya aşındırıcı 
içeren cam temizleyiciler kullanmayın.

• Biriken yoğuşmayı gidermek için metal 
cisimler kullanmayın.

Su tutmama özelliği yetersiz olduğunda, 
kaplama onarılabilir. Daha fazla bilgi için 
herhangi bir Lexus bayisi veya Lexus ser-
visi ya da güvenilir başka bir servise baş-
vurun.

DİKKAT

Araç yıkanırken
Motor bölmesi içine su dökmeyin. Aksi 
takdirde elektrikli parçalar vb. yanabilir.

Ön camı temizlerken
Silecek anahtarını kapalı konuma alın. 
Silecek anahtarı "AUTO" konumundaysa, 
silecekler aşağıdaki durumlarda beklen-
medik şekilde çalışabilir ve ellerin sıkış-
masına, ciddi yaralanmalara veya silecek 
hasarına neden olabilir.

Kapalı

AUTO

Yağmur sensörünün bulunduğu böl-
gede ön camın üst kısmına el ile doku-
nulursa

Yağmur sensörüne ıslak bez vb. yak-
laştırıldığında

Ön cama bir şey çarptığında

Doğrudan yağmur sensörüne doku-
nulduğunda veya yağmur sensörüne 
bir şey çarptığında

A

B
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DİKKAT

Egzoz boruları ve arka tampondaki 
egzoz çıkışları ile ilgili uyarılar

Egzoz gazları egzoz borularının ve arka 
tampon egzoz çıkışlarının ciddi miktarda 
ısınmasına neden olduğu için, motor 
<hybrid sistem> çalışırken veya motor 
<hybrid sistem> durdurulduktan hemen 
sonra egzoz borularına ve arka tampon 
egzoz çıkışlarına dokunmayın.

Aracı yıkarken, egzoz boruları ve arka 
tampon egzoz çıkışlarına yeterince soğu-
madan dokunmayın. Sıcak egzoz boru-
ları ve arka tampon egzoz çıkışlarına 
dokunmanız yanıklara neden olabilir.

Kör Nokta Monitörlü arka tampon ile 
ilgili uyarılar (bazı modellerde)

Arka tampon boyası zarar görmüş veya 
çizilmişse, sistem arıza yapabilir. Bu 
olursa, daha fazla bilgi için herhangi bir 
Lexus bayisi veya Lexus servisi ya da 
güvenilir başka bir servise başvurun.

UYARI

Kaportaya kaplama uygulama (CFRP 
parçalı araçlar)

Boyaya zarar verebileceği veya dayanık-
lılığını azaltabileceği için kaportaya hiçbir 
tür kaplama uygulamayın.

Boya bozulmasını ve gövde ve parça-
ların (alüminyum jantlar vb.) korozyo-
nunu önlemek için

Aşağıdaki durumlarda aracı bir an 
önce yıkayın:

• Deniz kenarında araç kullandıktan 
sonra

• Tuzlanmış yollarda araç kullandıktan 
sonra

• Boyalı yüzeyde zift, polen veya bitki 
özü bulunduğunda

• Boyalı yüzeyde ölmüş böcek, böcek 
veya kuş pislikleri gördüğünüzde

• Kimyasal maddeler, kurum, yağlı 
duman, demir tozu ile kaplanmış yol-
larda araç kullandıktan sonra

• Araç çamur veya kirle kaplanmışsa

• Boyalı yüzeye benzen veya benzin gibi 
sıvılar dökülürse

Boyada çizik veya çentik oluşursa, bir 
an önce onarımını yaptırın.

 Jantlarınızın korozyona uğramasını 
engellemek için, üzerindeki kirli yüzeyi 
temizledikten sonra düşük nemli bir 
alanda saklayın.

Dış lambaların temizlenmesi
Dikkatlice yıkayın. Organik maddeler 

kullanmayın veya sert bir fırça ile ova-
lamayın. 
Farların yüzeyi zarar görebilir.

 Farların yüzeyini cilalamayın.
Cila merceklere zarar verebilir.

Otomatik araç yıkaması yapıldığında
Silecek anahtarını kapalı konuma alın.
Silecek anahtarı AUTO (otomatik) konu-
mundaysa, silecekler çalışabilir ve cama 
zarar verebilir.
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 Tozları ve pislikleri almak için elekt-
rikli süpürge kullanın. Kirli yüzeyleri, 
ılık suyla hafif ıslatılmış bir bezle silin.

 Kir çıkarılamazsa, yaklaşık %1'e sey-
reltilmiş nötr deterjan ile ıslatılmış 
yumuşak bir bezle silin.
Bezdeki fazla suyu sıkın ve deterjan 
ve su kalıntılarını iyice silin.

Halıların şampuanlanması
Çeşitli köpüklü temizleyici tipleri mevcuttur. 
Köpüğü uygulamak için sünger veya fırça 
kullanın. Daireler çizerek ovalayın. Su kul-
lanmayın. Kirli yüzeyleri silin ve kurumaya 
bırakın. Halı kuru tutulduğu sürece, mükem-
mel sonuçlar elde edilir.

Emniyet kemerlerinin kullanımı

Sünger veya bez kullanarak yumuşak bir 
sabun ve ılık su ile temizleyin. Ayrıca emni-
yet kemerlerinde, aşınma, yıpranma ve yırtık 
olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

 Torpido gözü, konsol bölmesi gibi 
bölümlerin kumaş kaplı kısımlarını 
temizlerken.

Güçlü bir yapışkan bant kullanılıyorsa, halı-
nın yüzeyinin hasar görmesi olasılığı vardır.

UYARI

Aracı yüksek basınçlı suyla yıkarken
Aracı yıkarken, yüksek basınçlı yıkayı-

cıdan gelen suyun doğrudan kame-
raya, kameranın etrafındaki alana veya 
dış kapı kollarının içine çarpmasına izin 
vermeyin. Yüksek basınçlı suyun 
neden olduğu darbe cihazın normal 
şekilde çalışmamasına yol açabilir.

Nozül ucunu körüklere (kauçuk veya 
reçineden üretilmiş kapak), konnek-
törlere veya aşağıdaki parçalara tut-
mayın. Yüksek basınçlı suyun temas 
etmesi durumunda parçalar hasar 
görebilir.

• Çekiş ile ilgili parçalar

• Direksiyon parçaları

• Süspansiyon parçaları

• Fren parçaları

Temizleme nozülünü araç gövdesin-
den en az 30 cm uzakta tutun. Aksi 
halde, kalıp parçalar ve tamponlar gibi 
reçine kısımlar deforme olabilir ve 
hasar görebilir. Ayrıca, nozülü sürekli 
olarak aynı yerde tutmayın.

Ön camın alt kısmına sürekli olarak 
püskürtmeyin. Ön camın alt kısmının 
yakınında bulunan klima sistemi giri-
şine su girerse, klima sistemi doğru 
çalışmayabilir.

LC500h: Aracın alt tarafını temizle-
mek için yüksek basınçlı bir araç 
yıkama sistemi kullanmayın.

Aracın içinin temizlenmesi ve 
korunması

Her bir bileşeni ve malzemeyi 
uygun şekilde temizleyin.

Aracın içinin korunması
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CFRP (Karbon Fiber Takviyeli Plastik) 
parçalar (bazı modeller)

İsimli basamak kaplamaları için CFRP kulla-
nılır. İsimli basamak kaplamalarını temizler-
ken, nemli yumuşak bir bez veya sentetik 
güderi kullanarak kiri temizleyin ve kalan 
nemi almak için yüzeyi kuru, yumuşak bir 
bezle silin.

DİKKAT

Araç içindeki su

LC500: Araç içine sıvı sıçratmamaya 
ve dökmemeye dikkat edin.
Aksi takdirde elektrikli parçalar arıza-
lanabilir veya yanabilir. 
LC500h: Araç içindeki zemin, arka 
koltuklar, hybrid akü hava (çekiş 
aküsü) çıkışları ve bagaj bölmesi gibi 
yerlere sıvı sıçratmayın veya dökmeyin. 
(S.73) 
Aksi takdirde hybrid akü, elektrikli par-
çalar arızalanabilir veya yanabilir.

Araç içindeki SRS parçalarının ve kab-
loların ıslanmamasına özen gösterin. 
(S.37)
Elektrik arızalarının oluşması sonucu 
hava yastıkları açılabilir, düzgün çalış-
mayabilir ve ciddi yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilir.

 İç mekanın temizlenmesi (özellikle 
gösterge paneli)

Parlatıcı cila veya cila temizleyicisi kullan-
mayın. Gösterge panelinin cama yansı-
masına neden olarak sürücünün 
görüşünü engelleyip ölümle veya ciddi 
yaralanmayla sonuçlanacak bir kazaya 
neden olabilir.

UYARI

 Temizlik deterjanları
Aşağıdaki tipte deterjanları kullanma-

yın. Aksi takdirde araç iç yüzeyinin 
rengi değişebilir veya boyalı yüzey-
lerde çizikler veya hasarlar oluşabilir:

• Koltuklar dışındaki bölümler: Benzen 
veya benzin, asidik veya alkalin çözelti-
ler, boya ve çamaşır suyu gibi organik 
maddeler

• Koltuklar: Tiner, benzen ve alkol gibi 
alkalin veya asidik çözeltiler

Parlatıcı cila veya cila temizleyicisi kul-
lanmayın. Gösterge paneli veya diğer 
iç donanımların boyanması hasara 
neden olabilir.

Deri yüzeylerin zarar görmesini 
önleme

Deri yüzeylerin zarar görmemesi ve 
bozulmaması için aşağıdaki uyarıları dik-
kate alın:

Deri yüzeylerdeki kiri ve tozu derhal 
temizleyin.

Aracınızın uzun süre doğrudan güneş 
ışığına maruz kalmamasına özen gös-
terin. Özellikle yaz mevsiminde aracı-
nızı gölgede park edin.

Araç içerisindeki sıcaklığın yükselmesi 
sonucu deri yüzeylere yapışıp zarar 
verebileceğinden, döşeme üzerinde, 
vinil veya plastikten yapılmış veya cila 
içeren maddeler bırakmayın.

Zemindeki su
Araç zeminini su ile yıkamayın.
Araç zemininin altında bulunan elektrik 
tesisatına su geldiğinde, ses sistemi gibi 
araç sistemleri zarar görebilir. Su, aracın 
gövdesinde paslanmaya neden olabilir.
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Hybrid akü (çekiş aküsü) hava girişleri-
nin tıkanmasını önlemek amacıyla bu 
girişleri düzenli olarak temizleyin.

 Hava girişlerinin temizlenmesi

Bir elektrikli süpürge, vb. ile havalan-
dırma deliklerinden tozu alın.

Toz ve tıkanıklıkları gidermek için sadece 
vakum kullandığınızdan emin olun. Hava 
tabancası, vb. kullanarak toz ve tıkanıklıkla-

rın giderilmesi, bunları hava giriş delikle-
rine itebilir. (S.361)

Hava giriş kapağı takılıyken toz ve tıkanık-
lıklar tamamen giderilemezse, kapakları 
çıkarın ve filtreleri temizleyin.

 Filtrelerin temizlenmesi

Hava giriş kapağı takılıyken toz ve tıka-
nıklıklar tamamen giderilemezse, hava 
giriş kapaklarını çıkarın ve filtreleri 
temizleyin.

1 Izgarayı çıkartın.

UYARI

Ön camın iç kısmını temizlerken 
(Lexus Güvenlik Sistemi + olan araç-
larda)

Cam temizleyicinin merceğe temas 
etmesine izin vermeyin. Ayrıca, merceğe 
dokunmayın. (S.243)

Arka camların iç kısmının temizlen-
mesi

Arka camdaki buğu çözücüye ve 
antene zarar vereceğinden, arka cam-
ları cam temizleyicisi ile temizlemeyin. 
Camı temizlemek için ılık suyla hafif 
ıslatılmış bir bez kullanın. Camı, ısıtıcı 
kablolarına veya antene paralel bir 
şekilde silin.

 Isıtıcı kablolarına veya antene zarar 
vermemeye dikkat edin.

Hybrid akü (çekiş aküsü) hava 
girişlerinin temizlenmesi 
(LC500h)
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2 Filtreyi çıkartın.

3 Filtreyi temizlemek için elektrikli 
süpürge, vb. kullanarak tozu alın.

Ayrıca, bir elektrikli süpürge kullanarak 
ızgaradaki ve filtre üzerindeki tozu temizle-
yin.

4 Önce filtreyi ve ardından ızgarayı 
eski yerine takın.

5 Hybrid sistemi başlatın ve araç bilgi 
ekranındaki uyarı mesajının kaybo-
lup kaybolmadığını kontrol edin.

Uyarı mesajının kaybolması birkaç dakika 
sürebilir.

Hava giriş filtrelerinin periyodik bakımı 
şu durumlarda gereklidir

Hindistan hariç: Araç sık sık veya yoğun tra-
fikli ya da tozlu alanlarda kullanıldığında, 
hava giriş filtrelerinin daha düzenli şekilde 
temizlenmesi gerekebilir. Ayrıntılar için 
“Lexus Servis Kitapçığı” veya "Lexus 
Garanti Kitapçığı"na göz atın.

Hindistan için: Araç sık sık veya yoğun tra-
fikli ya da tozlu alanlarda kullanıldığında, 

hava giriş filtrelerinin daha düzenli şekilde 
temizlenmesi gerekebilir. Ayrıntılar için 
bakım planına bakın. (S.366)

Hava girişleri bakımı

Araç hava giriş delikleri tıkalıyken sürü-
lürse, hybrid akünün (çekiş aküsü) 
şarjı/deşarjı sınırlanabilir ve yakıt tüketimi 
artabilir.

Aracın kullanıldığı ortam koşuluna bağlı 
olarak hava girişleri daha sık aralıklarla 
temizlenmesi gerekebilir.

Hava girişlerinin temizlenmesi

Hava girişindeki toz, hybrid akünün 
(çekiş aküsünün) soğumasına engel ola-
bilir. Hybrid akünün (çekiş aküsü) şarj 
edilmesi/deşarjı sınırlanırsa, aracın elekt-
rik motoru (çekiş motoru) ile sürülebile-
ceği mesafe azalabilir ve yakıt tasarrufu 
olumsuz etkilenebilir.
Hava giriş deliklerini periyodik olarak 
kontrol edin ve temizleyin.

Yanlış kullanım, hava giriş kapaklarına 
veya filtrelerine zarar verebilir. Filtre 
temizliği konusunda herhangi bir sorun 
varsa, herhangi bir yetkili Lexus bayisi 
veya yetkili Lexus servisine, veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele baş-
vurun.

Hava giriş deliklerinin gerekli temizlik 
aralığı, aracın kullanım ortamına göre 
farklılık gösterecektir.

Araç bilgi ekranında "Maintenance 
required for traction battery cooling 
parts See owner’s manual" (Çekiş aküsü 
soğutma parçaları için bakım gerekli) 
mesajı görüntülenirse

Araç bilgi ekranında bu uyarı mesajı 
görüntülenirse, hava girişi kapaklarını 
çıkarın ve filtreleri temizleyin. (S.359)

Hava girişlerini temizledikten sonra, hyb-
rid sistemi başlatın ve uyarı mesajının artık 
görüntülenmediğini kontrol edin.
Hybrid sistem başlatıldıktan sonra, uyarı 
mesajının kaybolmasından önce yaklaşık 
20 dakika kadar aracı sürmek gerekebi-
lir. Uyarı mesajı, yaklaşık 20 dakika 
boyunca sürüşten sonra kaybolmazsa, 
aracı herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya 
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da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele kontrol ettirin.

 Kiri temizlemek için ıslatılmış yumu-
şak bir bez veya sentetik sünger kul-
lanın.

 Kalan nemi gidermek için, yüzeyi 
kuru ve yumuşak bir bezle silin.

Saten metal vurgulu alanları temizleme
Metal alanların yüzeyi için gerçek metal 
katmanı kullanılmıştır. Bu yüzeyleri düzenli 
aralıklarla temizlemeniz önemlidir. Kirlen-
miş yüzeyleri uzun bir süre boyunca temiz-
lememeniz halinde bu yüzeyleri 
temizlemeniz daha zor hale gelir.

DİKKAT

Hava giriş deliklerini/filtreleri temiz-
lerken

Hava girişlerini/filtrelerini temizlemek 
için su veya benzeri sıvılar kullanmayın. 
Hybrid aküsü (çekiş aküsü) veya diğer 
bileşenlerin su ile temas etmesi halinde 
bir arıza veya yangın meydana gelebi-
lir.

Arka koltukların yakınında bulunan 
hava giriş kapaklarının çıkarılması 
gerektiği durumlarda hybrid sistemi 
durdurmak için güç düğmesini kapattı-
ğınızdan emin olun.

UYARI

Hava giriş deliklerini temizlerken
Hava giriş deliklerini temizlerken, yal-
nızca toz ve tıkanıklıkları emmek için bir 
elektrikli süpürge kullandığınızdan emin 
olun. Toz ve tıkanıklıkların giderilmesi için 
basınçlı hava püskürtme tabancası vs. 
kullanılırsa, toz veya tıkanıklıklar hava 
giriş deliklerine itilebilir, bu da hybrid akü 
(çekiş aküsü) performansını etkileyebilir 
ve arızaya neden olabilir.

Aracın hasar görmesini önlemek için
Kapak çıkarıldığında su veya yabancı 

maddelerin hava girişine girmesine 
izin vermeyin.

Sökülmüş filtreleri hasar görmeyecek 
şekilde dikkatlice kullanın.
Filtreler hasar görmüşse, herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonelde bunları yenileriyle değiştir-
tin.

 Temizledikten sonra filtreleri ve kapağı 
eski konumlarına yeniden taktığınızdan 
emin olun.

Bu araca özel filtrelerden başkasını 
hava girişine takmayın veya filtreleri 
takmadan aracı kullanmayın.

Araç bilgi ekranında "Maintenance 
required for traction battery cooling 
parts See owner’s manual" (Çekiş 
aküsü soğutma parçaları için bakım 
gerekli) mesajı görüntülenirse

Araç sürekli olarak uyarı mesajı ile sürü-
lüyorsa (hybrid akünün (çekiş aküsünün) 
şarjı/deşarjının sınırlı olabileceğini göste-
rir), hybrid akü (çekiş aküsü) arızalanabi-
lir. Uyarı mesajı görüntülenirse, hava 
girişlerini hemen temizleyin.

Saten metal vurgulu alanları 
temizleme
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 Tozları ve pislikleri almak için elekt-
rikli süpürge kullanın.

 Seyreltilmiş deterjanla hafif ıslatılmış 
yumuşak bir bez yardımıyla tozları 
ve pislikleri silin.

Suya yaklaşık %5 oranında eklenmiş nötr 
yün deterjanı karışımı kullanın.

 Bezdeki fazla suyu sıkın ve deterjan 
kalıntılarını iyice silin.

 Kalan nemi gidermek için, yüzeyi 
kuru ve yumuşak bir bezle silin. 
Deriyi, gölge ve havadar bir alanda 
kurumaya bırakın.

Deri yüzeylerin bakımı
Aracın iç kalitesini korumak için, Lexus ara-
cın içinin yılda en az iki defa temizlenmesini 
önerir.

 Tozları ve pislikleri almak için elekt-
rikli süpürge kullanın.

 Yaklaşık %1'e seyreltilmiş nötr deter-
jan ile ıslatılmış yumuşak bir bezle 
silin.

 Bezdeki fazla suyu sıkın ve deterjan 
ve su kalıntılarını iyice silin.

 Yüzeyleri yumuşak bir fırça kullana-
rak silin.

Zarar verebileceğiniz için sert bir şekilde 
fırçalamayın.

 Yüzeyleri soğuk veya ılık suda ıslatıl-
mış ve sıkılmış yumuşak bir bez ile 
temizleyin.

 Suni deriyi (Alcantara®) gölgeli ve 
havadar bir alanda kurumaya bıra-
kın.

*: “Alcantara®” Alcantara S.p.A. firmasının 
tescilli bir ticari markasıdır.

Deri yüzeylerin temizlenmesi

Sentetik deri yüzeylerin temiz-
lenmesi

Suni deri (Alcantara®) bölgele-
rin temizlenmesi
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6-2.Bakım

Bakım için nereye gitmeli?
Aracınızı mümkün olan en iyi durumda tut-
mak için Lexus, bakım onarım işlemlerinin 
yanı sıra diğer incelemeler ve onarımların 
yetkili Lexus bayileri veya Lexus servisleri 
veya herhangi bir güvenilir servis tarafından 
yapılmasını önermektedir. Garanti kapsa-
mındaki onarımlar ve hizmetler için, lütfen 
karşılaştığınız güçlüklerde orijinal parçala-
rın kullanıldığı Lexus bayilerini veya servis-
lerini ziyaret edin. Garanti kapsamı 
dışındaki onarımlarda da Lexus bayi veya 
servislerini kullanmanızın birçok avantajı 
vardır. Teknik bir zorluk oluştuğunda, Lexus 
bilgi ağının üyeleri en kısa sürede gerekli 
yardımı sağlayacaktır.

Lexus bayiniz ve servisiniz veya başka yet-
kin ve donanımlı profesyoneller, Lexus araç-
lar üzerindeki deneyimleri sayesinde 
aracınızın tüm periyodik bakımlarını güveni-
lir ve ekonomik şekilde yapacaktır.

Periyodik bakımlar, bakım programına 
göre belirli aralıklarla yapılmalıdır.

Bakım öğeleri ve programları hakkında 
bilgi için “Lexus Servis Kitapçığı" veya 
"Lexus Garanti Kitapçığı"na bakın.

Araç bakımını kendiniz yapmak ister 
misiniz?

Biraz mekanik beceriniz ve temel birkaç 
takımınız varsa, çoğu bakım işlemini kendi-
niz yapabilirsiniz.

Ancak bazı bakım işlemleri özel ekipman 
ve beceri gerektirir. Bu tür bakımlar, en iyi 
kalifiye teknisyenler tarafından gerçekleşti-
rilir. Kendi bakımınızı yapabilecek kadar 
deneyimli bir teknisyen olsanız bile, aracı-
nızın onarım ve bakımları için yetkili bir 
Lexus bayisi veya Lexus servisi ya da güve-
nilir başka bir servise başvurmanızı öneri-
riz. Lexus yetkili bayi veya servisiniz, 
Garanti işlemlerinde kullanılmak üzere, 
bakımların kayıtlarını tutar. Aracınızın 
bakım veya servis işlemleri için yetkili 
Lexus bayileri dışında yetkin ve donanımlı 
bir profesyoneli seçerseniz, servisten yapı-
lan bakım kayıtlarının tutulmasını istemenizi 
öneririz.

Aracınızın onarıma ihtiyacı var mı?
Aracın performansındaki ve sesindeki deği-
şiklikleri ve bakım ihtiyacının göstergesi 
olan bazı görsel işaretleri dikkate alın. Ara-
cınızın servise ihtiyacı olduğunu gösteren 
bazı önemli ipuçları:

Motorunuzun teklemesi, yığılması veya 
vuruntu yapması

 Fark edilebilir miktarda güç kaybı

Bakım gereksinimleri 
(Hindistan hariç)

Güvenli ve ekonomik sürüş için, 
günlük ve periyodik bakımlar çok 
önemlidir. Lexus aşağıdaki bakım-
ları tavsiye eder:

DİKKAT

Aracınızın bakımı düzgün yapılmazsa
Hatalı bakım aracınıza ciddi zarar verebi-
lir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme 
neden olabilir.

 12 volt akünün kullanılması

12 volt akü terminalleri ve akü ile ilgili 
parçalar, beyin hasarına neden olan kur-
şun ve kurşun bileşikleri içerir. Aküye 
dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın. 
(S.383)

Periyodik bakım

Kendinizin yapabileceği bakım-
lar
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Motorunuzdan gelen anormal sesler

Araç altından sıvı sızıntısı (Klima sistemi 
kullanımından kaynaklanan su damla-
ması normaldir.)

Egzoz sesinde bir değişiklik (Tehlikeli kar-
bon monoksit sızıntısının göstergesi ola-
bilir. Aracı camlar açık şekilde kullanın ve 
egzoz sistemini bir an önce kontrol etti-
rin.)

Patlak görünümlü lastikler, dönüşlerde 
duyulan aşırı lastik sesi, düzgün olmayan 
lastik aşınması

Düz bir yolda aracın bir tarafa çekmesi

Süspansiyonlardan garip sesler gelmesi

 Fren performansının düşmesi, fren peda-
lının yumuşaması, pedalın neredeyse 
tabana değmesi, frenlemelerde aracın bir 
tarafa çekmesi

Motor soğutma sıvısı sıcaklığının sürekli 
normalden yüksek olması (S.102)

Bu durumlardan herhangi birisi aracınızda 
ortaya çıkarsa, aracınızı en kısa zamanda 
yetkili bir Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı profes-
yonele götürün. Aracınız bakım veya ona-
rım gerektiriyor olabilir.

 Periyodik bakımlar, bakım progra-
mına göre belirli aralıklarla yapılma-
lıdır.

Bakım programındaki kontrol aralıklarını, 
kilometre ya da tarih değerlerinden hangisi 
önce gelirse ona göre belirleyin.

Son periyodun ötesindeki bakım çalışma-
ları aynı aralıklarla yapılmalıdır.

 Bakım için nereye gitmeli?

Bakım sevisi ve diğer denetim ile onarımlar 
için yerel Lexus bayisini ziyaret etmeniz 
tavsiye edilir.

Teknik bültenler, servis ipuçları ve bayilik 
eğitim programları sayesinde Lexus teknis-
yenlerin tamamı en güncel bilgilerle dona-
tılmış ve gerekli eğitimleri almış 
uzmanlardan oluşmaktadır. Bu uzmanlar 
Lexus üzerinde çalışırken değil, çalışma-

Bakım gereksinimleri (Hindistan 
için)

Güvenli ve ekonomik sürüş için, 
günlük ve periyodik bakımlar çok 
önemlidir. Lexus aşağıdaki bakım-
ları tavsiye eder:

DİKKAT

Aracınızın bakımı düzgün yapılmazsa
Hatalı bakım aracınıza ciddi zarar verebi-
lir ve ciddi yaralanmalara ve ölüme 
neden olabilir.

 12 volt akünün kullanılması
12 volt akü terminalleri ve akü ile ilgili 
parçalar, beyin hasarına neden olan kur-
şun ve kurşun bileşikleri içerir. Aküye 
dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın. 
(S.383)

Periyodik bakım
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dan önce gerekli tüm bilgilere sahip olan 
kişilerdir. Sizce de bu daha iyi değil mi?

Lexus bayiniz özel Lexus araçları ve servis 
ekipmanları için oldukça büyük yatırımlar 
yapar. Bu sayede daha düşük ücret karşılı-
ğında daha iyi sonuç alırsınız.

Lexus bayisi aracınızın bütün programlı 
bakımlarını güvenilir, ekonomik ve servis 
garantisi kapsamına girecek şekilde yapa-
caktır.

Lastik hortumlar (fren, yakıt ve kalorifer sis-
teminde kullanılanlar) Toyota bakım prog-
ramına göre bir Lexus teknisyeni tarafından 
kontrol edilmelidir.

Lastik hortumlar özel olarak dikkat gerekti-
ren önemli bakım unsurlarıdır. Bozulmuş 
veya hasarlanmış hortumlar hemen değişti-
rilmelidir. Hortumlarda zaman içerisinde 
çatlama, balon yapma gibi problemler 
ortaya çıkabilir.

Araç bakımını kendiniz yapmak ister 
misiniz?

Biraz mekanik beceriniz ve temel birkaç 
takımınız varsa, çoğu bakım işlemini kendi-
niz yapabilirsiniz. Bu bölümde ilgili işlemleri 
gerçekleştirmek için basit talimatlar bulabi-
lirsiniz.

Ancak bazı bakım işlemleri özel ekipman 
ve beceri gerektirir. Bu tür bakımlar, en iyi 
kalifiye teknisyenler tarafından gerçekleşti-
rilir. Tecrübeli olsanız bile, bu tür onarım ve 
bakımların Lexus bayisi tarafından yapılma-
sını tavsiye ederiz. Bu bayiler gerekli tüm 
araç bakım işlemlerini kayıt altına almakta-
dır. Bu tür kayıtlar Garanti işlemleri söz 
konusu olduğunda yardım sağlayabilir.

Aracınızın onarıma ihtiyacı var mı?
Aracın performansındaki ve sesindeki deği-
şiklikleri ve bakım ihtiyacının göstergesi 
olan bazı görsel işaretleri dikkate alın. Ara-
cınızın servise ihtiyacı olduğunu gösteren 
bazı önemli ipuçları:

Motorunuzun teklemesi, yığılması veya 
vuruntu yapması

 Fark edilebilir miktarda güç kaybı

Motorunuzdan gelen anormal sesler

Araç altından sıvı sızıntısı (Klima sistemi 
kullanımından kaynaklanan su damla-
ması normaldir.)

Egzoz sesinde bir değişiklik (Tehlikeli kar-
bon monoksit sızıntısının göstergesi ola-
bilir. Aracı camlar açık şekilde kullanın ve 
egzoz sistemini bir an önce kontrol etti-
rin.)

Patlak görünümlü lastikler, dönüşlerde 
duyulan aşırı lastik sesi, düzgün olmayan 
lastik aşınması

Düz bir yolda aracın bir tarafa çekmesi

Süspansiyonlardan garip sesler gelmesi

 Fren performansının düşmesi, fren peda-
lının yumuşaması, pedalın neredeyse 
tabana değmesi, frenlemelerde aracın bir 
tarafa çekmesi

Motor soğutma sıvısı sıcaklığının sürekli 
normalden yüksek olması (S.102)

Bu durumlardan herhangi birisi aracınızda 
ortaya çıkarsa, aracınızı en kısa zamanda 
yetkili bir Lexus bayisine götürün. Aracınız 
bakım veya onarım gerektiriyor olabilir.

Kendinizin yapabileceği 
bakımlar
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Bakım işlemleri:

I = Kontrol edin, düzeltin veya gerekirse değiştirin

R = Değiştirin, yenisiyle değiştirin veya yağlayın

Periyodik bakım (Hindistan için)

Bakım işlemlerini aşağıdaki şekilde düzenleyin:

Bakım planı gereksinimi

Aracınızın bakım planına uygun şekilde servisten geçirilmesi gerekir. (Bkz. “Bakım planı”.)

Aracınızı genel olarak aşağıda belirtilen bir veya daha fazla ortam koşulunda kullanıyorsa-
nız, aracınızı iyi durumda tutmak için bazı bakım planlarını daha sık aralıklarla uygulamanız 
gerekir. (Bkz. “Ek bakım planı”.)

A. Yol Koşulları

1. Kaba veya çamurlu yollarda veya erimiş 
karla kaplanmış yollarda kullanım.

2. Tozlu yollarda kullanım. (Kaldırımların 
alçak ve havanın kuru olduğu bölgelerdeki 
tozlu yol koşulları.)

B. Sürüş Koşulları

1. Ağır yüklü araçlar. (Örnek: Karavan kulla-
nımı, portbagaj kullanımı, vb.)

2. Profesyonel/özel kullanıma mahsus taksi 
ile teslimat araçları da dahil olmak üzere 
polis gibi uzun mesafeleri rölanti ve/veya 
düşük hızlarda kullanım.

3. 2 saat gibi uzun bir süre boyunca sürekli 
yüksek hızlarda (azami araç hızının %80’i ve 
üzerindeki hızlarda) kullanım.

Bakım planı

SERVİS 
ARALIĞI:

KİLOMETRE

AY(Kilometre veya 
ay, hangisi önce 
gelirse.)

x1000 km 10 20 30 40 50 60 70 80

x1000 mil 6 12 18 24 30 36 42 48

TEMEL MOTOR BİLEŞENLERİ

1 Sürücü kemeri I I I I 24

2 Motor yağı
Bakım hatırlatıcısı görüntülendiğinde değiştirin. 
<<Bkz. not 1.>>
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3 Motor yağı filtresi
Bakım hatırlatıcısı görüntülendiğinde değiştirin. 
<<Bkz. not 1.>>

4
Kalorifer sistemi <<Bkz. 
Not 2.>>

I I 24

5
Motor soğutma sıvısı 
<<Bkz. Not 3.>>

I I -

6
Güç kontrol ünitesi 
soğutma sıvısı <<Bkz. not 
4.>>

I I -

7
Egzoz boruları ve bağlan-
tıları

I I I I 12

ATEŞLEME SİSTEMİ

8 Buji 100000 km'de bir değiştirin. -

9 12 volt akü I I I I I I I I 12

YAKIT VE EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ

10 Yakıt filtresi <<Bkz. not 5.>> R 96

11 Hava filtresi I R I R
I: 24

R: 48

12

Yakıt deposu kapağı, yakıt 
hattı, bağlantılar ve yakıt 
buharı kontrol valfi <<Bkz. 
not 2.>>

I I 24

13 Kömür haznesi I I 24

ŞASE VE GÖVDE

14
Fren pedalı ve el freni 
<<Bkz. not 6.>>

I I I I I I I I 6

15
Fren balataları ve kampa-
naları (el freni balataları ve 
kampanaları dahil)

I I I I 12

SERVİS 
ARALIĞI:

KİLOMETRE

AY(Kilometre veya 
ay, hangisi önce 
gelirse.)

x1000 km 10 20 30 40 50 60 70 80

x1000 mil 6 12 18 24 30 36 42 48
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NOT:

1. 12 ay geçtikten ve son yağ değişiminden itibaren 10000 km’den sonra bakım 
hatırlatıcısı görüntülenmemesine rağmen hem motor yağı hem de yağ filtresini 
değiştirin. Bunun sonucunda 10000 km’den daha az geçmesine rağmen bakım 
hatırlatıcısı görüntülenebilir. Bakım hatırlatıcısı herhangi bir bildirimde bulunmama-
sına rağmen genellikle kirli ve tozlu yollarda kullanılan araçlardaki motor yağı ve 
yağ filtresini her 5000 km ve 6 ayda bir değiştirin.

16 Fren balataları ve diskleri I I I I I I I I 6

17 Fren sıvısı I I I R I I I R
I: 6

R: 24

18 Fren boruları I I I I 12

19
Direksiyon simidi, bağlantı 
ve direksiyon dişli kutusu

I I I I 12

20 Tahrik mili körüğü I I I I 24

21
Süspansiyon bilyalı mafsal 
ve toz örtüsü

I I I I 12

22 Hybrid şanzıman sıvısı I I 24

23 Arka diferansiyel yağı I R I R
I: 12

R: 48

24 Ön ve arka süspansiyon I I I I 12

25 Lastik hava basıncı I I I I I I I I 6

26
Işıklar, korna, silecek ve 
yıkayıcı

I I I I I I I I 6

27 Klima filtresi R R R R R R R R 12

28
Klima kondenser kurutu-
cusu

Her 80000 km'de bir değiştirin 
(48000 mil) veya 48 ay.

-

SERVİS 
ARALIĞI:

KİLOMETRE

AY(Kilometre veya 
ay, hangisi önce 
gelirse.)

x1000 km 10 20 30 40 50 60 70 80

x1000 mil 6 12 18 24 30 36 42 48
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2. 80000 km veya 48 aylık kontrollerden sonra, her 20000 km veya 12 aydan bir 
kontrol edin.

3. Önce 160000 km ve daha sonra 80000 km’de değiştirin.

4. Önce 240000 km ve daha sonra 80000 km’de değiştirin.

5. Yakıt deposuna filtre dahil.

6. El freninin kontrol edilmesi gereklidir.

Kullanım koşullarına bağlı olarak daha sık kontrol edilmesi gereken normal bakım 
planı öğelerini içeren aşağıdaki tabloya başvurun. (Daha fazla bilgi için bkz. “Bakım 
planı gereksinimi”.)

Ek bakım planı

A-1: Kaba veya çamurlu yollarda veya erimiş karla kaplanmış yollarda kullanım.

 Fren balataları ve kampanaları (el freni 

balataları ve kampanaları dahil) kontrolü* Her 10000 km’de veya 6 ayda bir

 Fren balataları ve diskleri kontrolü* Her 5000 km’de veya 3 ayda bir

 Fren boruları ve hortumlarının kontrolü* Her 10000 km’de veya 6 ayda bir

 Süspansiyon bilyalı mafsal ve toz örtüsü 

kontrolü* Her 10000 km’de veya 6 ayda bir

 Tahrik mili körüğü kontrolü* Her 10000 km’de veya 12 ayda bir

 Direksiyon simidi, bağlantı ve direksiyon 

dişli kutusu kontrolü* Her 5000 km’de veya 3 ayda bir

 Ön ve arka süspansiyon kontrolü* Her 10000 km’de veya 6 ayda bir

 Şase ve gövdede bulunan somun ve vida-
ların sıkılması <<Bkz. not.>>

Her 10000 km’de veya 6 ayda bir
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*: Gerektiğinde düzeltme veya değiştirme işlemi gerçekleştirin.

*: Gerektiğinde düzeltme veya değiştirme işlemi gerçekleştirin.

*: Gerektiğinde düzeltme veya değiştirme işlemi gerçekleştirin.

*: Gerektiğinde düzeltme veya değiştirme işlemi gerçekleştirin.

A-2: Tozlu yollarda kullanım. (Kaldırımların alçak ve havanın kuru olduğu bölgelerdeki tozlu 
yol koşulları.)

 Motor yağının değiştirilmesi Her 5000 km’de veya 6 ayda bir

 Motor yağı filtresinin değiştirilmesi Her 5000 km’de veya 6 ayda bir

 Hava filtresi kontrolü* veya değişimi
I: Her 2500 km de veya 3 ayda bir

R: Her 40000 km’de veya 48 ayda bir

 Fren balataları ve kampanaları (el freni 

balataları ve kampanaları dahil) kontrolü* Her 10000 km’de veya 6 ayda bir

 Fren balataları ve diskleri kontrolü* Her 5000 km’de veya 3 ayda bir

B-1: Ağır yüklü araçlar. (Örnek: Karavan kullanımı, portbagaj kullanımı, vb.)

 Fren balataları ve kampanaları (el freni 

balataları ve kampanaları dahil) kontrolü* Her 10000 km’de veya 6 ayda bir

 Fren balataları ve diskleri kontrolü* Her 5000 km’de veya 3 ayda bir

 Hybrid şanzıman sıvısı kontrolü* veya 
değişimi

I: Her 40000 km’de veya 24 ayda bir

R: Her 80000 km’de veya 48 ayda bir

 Ön ve arka süspansiyon kontrolü* Her 10000 km’de veya 6 ayda bir

 Şase ve gövdede bulunan somun ve vida-
ların sıkılması <<Bkz. not.>>

Her 10000 km’de veya 6 ayda bir

B-2: Polis, taksi veya kapıdan kapıya teslim kullanımı gibi uzun bir mesafe için kapsamlı 
rölantide ve/veya düşük hızda sürüş.

 Hybrid akü soğutma emme filtresinin 
temizlenmesi

Her 10000 km’de

 Fren balataları ve kampanaları (el freni 

balataları ve kampanaları dahil) kontrolü* Her 10000 km’de veya 6 ayda bir

 Fren balataları ve diskleri kontrolü* Her 5000 km’de veya 3 ayda bir



371

6

6-2. Bakım
A

racın bakım
ı

*: Gerektiğinde düzeltme veya değiştirme işlemi gerçekleştirin.

NOT:

Koltuk sabitleme somunları, ön ve arka süspansiyon grubu sabitleme somunları 
için.

B-3: 2 saat gibi uzun bir süre boyunca sürekli yüksek hızlarda (azami araç hızının %80’i ve 
üzerindeki hızlarda) kullanım.

 Hybrid şanzıman sıvısı kontrolü* veya 
değişimi

I: Her 40000 km’de veya 24 ayda bir

R: Her 80000 km’de veya 48 ayda bir
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6-3.Kendinizin yapabileceği bakımlar

Bakımı kendiniz yaparken dikkat 
etmeniz gerekenler

Bakımı kendiniz yapacaksanız, aşa-
ğıdaki bölümlerde verilen doğru 
talimatları izlediğinizden emin olun.

Bakım

Parçalar Parçalar ve aletler

12 volt akünün 
durumu 
(S.383)

• Gres
• Anahtar (terminal 

kutup başları için)

Motor 
soğutma sıvısı 
seviyesi 
(LC500) 
(S.380)

• “Toyota Super Long Life 
Coolant” veya uzun 
ömürlü hibrit organik 
asit teknolojisine sahip 
yüksek kaliteli etilen gli-
kol esaslı silikat, ami-
nant, nitrat ve bor 
içermeyen soğutma 
sıvıları
"Toyota Super Long Life 
Coolant" soğutma sıvısı, 
%50 soğutma sıvısı ve 
%50 damıtılmış saf su 
karışımıdır.

• Huni (bu huniyi sadece 
soğutma sıvısı ilave 
ederken kullanın)

Motor/güç kont-
rol bölümü 
soğutucu sevi-
yesi (LC500h) 
(S.380)

• “Toyota Super Long Life 
Coolant” veya uzun 
ömürlü hibrit organik asit 
teknolojisine sahip yüksek 
kaliteli etilen glikol esaslı 
silikat, aminant, nitrat ve 
bor içermeyen soğutma 
sıvıları
"Toyota Super Long Life 
Coolant" soğutma sıvısı, 
%50 soğutma sıvısı ve 
%50 damıtılmış saf su 
karışımıdır.

• Huni (bu huniyi sadece 
soğutma sıvısı ilave eder-
ken kullanın)

Motor yağı sevi-
yesi (S.377)

• "Toyota Orijinal Motor 
Yağı" veya eşdeğeri

• Bez veya kağıt havlu
• Huni (bu huniyi yalnızca 

motor yağı ilave ederken 
kullanın.)

Sigortalar 
(S.411)

• Orijinali ile aynı akım 
değerine sahip sigortalar

Aydınlatma 
ampulleri 
(S.416)

• Orijinal watt değeri ve 
aynı numaralara sahip 
ampuller

Radyatör ve 
kondenser 
(S.381)



Lastik hava 
basıncı 
(S.405)

• Lastik basınç göstergesi
• Basınçlı hava kaynağı

Cam yıkama 
sıvısı (S.382)

• Su veya antifriz içeren cam 
suyu (kışın kullanım için)

• Huni (bu huniyi yalnızca su 
veya cam yıkama sıvısı 
ilave ederken kullanın.)

Parçalar Parçalar ve aletler
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DİKKAT

Motor bölmesinde aniden hareket eden, 
sıcak ve elektrikli birçok mekanik parça 
ve sıvı bulunur. Ciddi yaralanmalara ve 
ölüme neden olacak davranışlarda 
bulunmamak için aşağıdaki uyarıları dik-
kate alın.

Motor bölmesinde çalışırken
LC500h: Araç bilgi ekranındaki 

"IGNITION ON" (kontak açık) ve 
“READY” göstergesinin her ikisinin de 
kapalı olduğundan emin olun.

Ellerinizi, giysilerinizi ve aletleri fandan 
ve motor kayışından uzak tutun.

LC500: Sıcak olacağından, aracı kul-
landıktan sonra, motora, radyatöre ve 
egzoz manifolduna dokunmamaya 
dikkat edin. Yağ ve diğer sıvılar da 
sıcak olabilir.
LC500h: Sıcak olacağından, aracı kul-
landıktan sonra, motora, elektrikli 
kontrol ünitesine, radyatöre ve egzoz 
manifolduna dokunmamaya dikkat 
edin. Yağ ve diğer sıvılar da sıcak olabi-
lir.

Motor bölmesinde kağıt ve bez gibi 
kolay yanabilecek cisimler bırakmayın.

Sigara içmeyin, yakıtı açık aleve maruz 
bırakmayın. Yakıt buharı parlayabilir.

Fren hidroliği ellerinize veya gözleri-
nize zarar vereceğinden ve boyalı 
yüzeylerde hasar bırakabileceğinden, 
dikkatli olun. Hidroliğin ellerinize veya 
gözünüze gelmesi durumunda bir an 
önce temiz su ile yıkayın.
Bir rahatsızlık hissederseniz, doktoru-
nuza danışın.

Soğutma fanının ve radyatörün 
yanında çalışırken

Kontağın <güç düğmesi> kapalı konumda 
olduğundan emin olun.
Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK 
konumundayken klima çalıştırıldığında 
veya soğutma sıvısı sıcaklığı yükseldi-
ğinde, elektrikli soğutma fanı otomatik 
olarak çalışabilir. (S.381)

Koruyucu gözlük
Sıçrayabilecek maddelerden, sıvı püs-
kürmesinden vb. gözlerinizi korumak için 
koruyucu gözlük kullanın.

UYARI

Hava filtresinin çıkarılması
Aracın hava filtresi çıkarılmış şekilde kul-
lanılması, havanın içindeki tozlar nede-
niyle motorun yıpranmasına neden olur.

Fren hidroliği seviyesi düşük veya 
yüksekse

Fren balataları aşındığında veya akümü-
latördeki hidrolik seviyesi yükseldiğinde, 
fren hidroliğinin azalması normaldir.
Haznenin sürekli doldurulması gereki-
yorsa, bu ciddi bir sorun olduğunu göste-
rebilir.
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1 Motor kaputu kilidi açma kolunu 
çekin.

Motor kaputu hafifçe yukarı kalkacaktır.

2 Kaputun emniyet mandalını yukarı 
çekerek, kaputu kaldırın.

 Ön

Motor kaputu

Motor kaputunun açılması

DİKKAT

Sürüş öncesi kontrol

Motor kaputunun tam kapalı ve kilitli 
olduğunu kontrol edin. 
Motor kaputu tam olarak kilitlenmezse, 
araç hareket halindeyken açılabilir ve 
ciddi yaralanmalara ve ölüme neden ola-
bilecek kazalara yol açabilir.

Krikonun yerleştirilmesi

Arabalı kriko kullanılacağı zaman, 
kriko ile birlikte verilen talimatlara 
uyun ve güvenli bir şekilde işlemi 
gerçekleştirin.

Aracı seyyar kriko ile kaldırırken 
krikoyu doğru bir şekilde yerleşti-
rin. Hatalı yerleştirme aracınıza 
zarar verebilir veya yaralanmaya 
neden olabilir.

Kriko kaldırma noktasının yeri
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 Arka
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 LC500

Sigorta kutusu (S.411)

Motor yağı seviyesi ölçme çubuğu (S.377)

Motor soğutma sıvısı haznesi (S.380)

Motor yağı doldurma kapağı (S.378)

Cam yıkama suyu kabı (S.382)

Elektrikli soğutma fanı

Kondenser (S.381)

Radyatör (S.381)

Sağdan direksiyonlu araçlar: 
Sigorta kutusu, motor bölmesinin karşı tarafında bulunur.

Motor bölmesi

Bileşenler

A

B

C

D

E

F

G

H
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 LC500h

Motor yağı seviyesi ölçme çubuğu (S.377)

Güç kontrol ünitesi soğutucu haznesi (S.381)

Motor yağı doldurma kapağı (S.378)

Sigorta kutusu (S.411)

Cam yıkama suyu kabı (S.382)

Motor soğutma sıvısı haznesi (S.380)

Elektrikli soğutma fanı

Kondenser (S.381)

Radyatör (S.381)

Sağdan direksiyonlu araçlar:
Sigorta kutularından biri, motor bölmesinin karşı tarafında bulunur.

 12 volt akü

S.383

Motor çalışma sıcaklığında ve çalış-
mazken, seviye çubuğu üzerindeki yağ 
seviyesini kontrol edin.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Motor yağının kontrol edilmesi 
ve eklenmesi
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 Motor yağının kontrol edilmesi

1 Aracı düz bir zemine park edin.

 LC500

Motor ısındıktan ve durdurduktan sonra, 
yağın motorun alt kısmına süzülmesi için 5 
dakikadan fazla bekleyin.

 LC500h

Motor ısındıktan ve hybrid sistem durdur-
duktan sonra, yağın motorun alt kısmına 
süzülmesi için 5 dakikadan daha bekleyin.

2 Altına bir bez tutarak seviye çubu-
ğunu çekin.

 LC500

 LC500h

3 Seviye çubuğunu silin.

4 Seviye çubuğunu tekrar takın.

5 Altına bir bez tutarak seviye çubu-
ğunu çekin ve yağ seviyesini kontrol 
edin.

Düşük

Normal

Aşırı

Yağ çubuğunun şekli motora veya araca 
göre değişebilir.

6 Seviye çubuğunu silin ve tekrar yer-
leştirin.

 Yağ tipinin kontrol edilmesi ve öğe-
lerin hazırlanması

Yağ tipini kontrol ettiğinizden emin 
olun ve yağ eklemeden önce gerekli 
aletleri hazırlayın.

 Motor yağı seçimi

S.473, 474

 Yağ miktarı (Düşük  Dolu)

1,5 L

 Öğe

Temiz huni

 Motor yağı eklenmesi

Yağ seviyesi alt çizginin altında veya 
yanındaysa motorda bulunan yağın 
aynısından ekleyin.

A

B

C
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 LC500

 LC500h

1 Yağ filtresi kapağını saat yönünün 
tersine çevirerek çıkarın.

2 Seviye çubuğunu kontrol ederek, 
yavaşça motor yağı ekleyin.

3 Yağ filtresi kapağını takın ve saat 
yönünde çevirin.

Motor yağı tüketimi
Sürüş sırasında bir miktar motor yağı tüketi-
lecektir. Aşağıdaki durumlarda, yağ tüketimi 
artabilir ve bakım zamanı gelmeden motor 
yağı eklenmesi gerekebilir.

Motor yeni olduğunda, örneğin araç yeni 
alındığında veya motor değiştirildiğinde

Düşük kaliteli veya uygun viskozitesi 
olmayan bir yağ kullanılırsa

Yüksek motor devri ile veya ağır yük 
altında sürüş yapılırsa veya sık sık hızlanıp 
yavaşlayarak sürüş yapılırsa

Motor uzun süre rölantide çalıştırıldı-
ğında veya sık sık yoğun trafikte sürüş 
yapıldığında

Motor yağı değiştikten sonra (LC500h)

Motor yağ bakım verileri sıfırlanmalıdır. 
Aşağıdaki talimatları uygulayın:

1 Araç dururken, gösterge kumanda 

düğmelerinde  öğesine basın.

2 Gösterge kumanda düğmelerinden 

 veya  tuşuna basın ve ardından 

 seçimini yapın.

3 Gösterge kumanda düğmelerinden 

 veya  tuşuna basın, "Araç Ayar-
ları" başlığını seçin ve ardından “OK” 
düğmesine basın.

4 Gösterge kumanda düğmelerinden 

 veya  tuşuna basın, "Yağ 
Bakımı" başlığını seçin ve ardından 
“OK” düğmesine basın.

5 “Yes” (Evet) öğesini seçin ve “OK” düğ-
mesine basın.

Araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülene-
cektir.

DİKKAT

Kullanılmış motor yağı

Kullanılmış motor yağı tahriş ve cilt 
kanseri gibi cilt bozukluklarına yol aça-
bilen potansiyel zararlı maddeler içer-
diğinden, bu yağ ile uzun süreli ve sık 
tekrarlanan temasta bulunulmamasına 
dikkat gösterilmelidir. Kullanılmış 
motor yağını cildinizden temizlemek 
için sabun ve suyla iyice yıkayın.
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Motor <hybrid sistem> soğuk durum-
dayken, soğutma sıvısının seviyesi “F” 
ve “L” çizgileri arasındaysa yeterlidir.

 Motor soğutma sıvısı haznesi

 LC500

Hazne kapağı

“F” çizgisi

“L” çizgisi

Seviye “L” çizgisinde ya da altındaysa, 
soğutma sıvısı ilave ederek “F” çizgisine 
kadar tamamlayın. (S.460)

 LC500h

Hazne kapağı

“F” çizgisi

“L” çizgisi

Seviye “L” çizgisinde ya da altındaysa, 
soğutma sıvısı ilave ederek “F” çizgisine 
kadar tamamlayın. (S.463)

DİKKAT

Kullanılmış yağ ve filtreyi uygun ve 
güvenli bir şekilde bertaraf edin. Bu 
maddeleri ev artığı çöplerine, kanali-
zasyona ve toprağa dökmeyin. 
Geri dönüşüm ve imha edilmesi hak-
kında bilgi almak için herhangi bir yet-
kili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonele, servise ya da otomobil 
parça dükkanına başvurun.

Kullanılmış motor yağını çocukların 
ulaşabileceği bir yerde bırakmayın.

UYARI

Motorun ciddi hasar görmesini önle-
mek için

Düzenli olarak motor yağı seviyesini 
kontrol edin.

Motor yağının değiştirilmesi
Motor yağının araç parçalarının üze-

rine damlamamasına dikkat edin.

Motora zarar verebileceğinden, gere-
ğinden fazla yağ koymayın.

Motora her yağ koyduğunuzda, motor 
yağ çubuğundaki seviyeyi kontrol edin.

Motor yağı doldurma kapağının sıkıca 
kapandığından emin olun.

Soğutma sıvısının kontrol edil-
mesi

A

B

C

A

B

C
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 Güç kontrol ünitesi soğutucu haz-
nesi (LC500h)

Hazne kapağı

“F”/“FULL” (Dolu) çizgisi

“L”/“LOW” (Düşük) çizgisi

Seviye “L”/“LOW” çizgisinde veya altın-
daysa, soğutma sıvısı ilave ederek 
“F”/“FULL” çizgisine kadar tamamlayın. 
(S.463)

Soğutma sıvısı seçimi
Sadece "Toyota Super Long Life Coolant" 
veya benzeri uzun ömürlü hibrit organik asit 
teknolojisine sahip yüksek kaliteli etilen gli-
kol esaslı silikat aminant, nitrat ve bor içer-
meyen soğutma sıvısı kullanın.

"Toyota Super Long Life Coolant", %50 
soğutma sıvısı ve %50 saf su karışımıdır. 
(Minimum sıcaklık: -35°C)

Soğutma sıvısı hakkında ayrıntılı bilgi için 
herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus 
servisi veya başka bir yetkin ve donanımlı 
profesyonele başvurun.

Soğutma sıvısı seviyesi eklendikten kısa 
bir süre sonra eksiliyorsa

Radyatörü, hortumları, motor/güç kontrol 
ünitesi soğutma sıvısı haznesi kapağını, tah-
liye musluğunu ve su pompasını gözle kont-
rol edin. 
Kaçak bulamıyorsanız, herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele kapağı 
test ettirin ve soğutma sisteminde kaçak 
incelemesi yaptırın.

Radyatörü ve kondenseri kontrol edin 
ve yabancı maddeleri temizleyin. 
Yukarıdaki parçalar aşırı kirliyse ve 
çalışma durumlarından emin değilse-
niz, aracınızı herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi ya da Lexus servisi veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele 
gösterin.

A

B

C

DİKKAT

Motor <hybrid sistem> ısındığında
LC500: Motor soğutma sıvısı haznesi ve 
soğutma sıvısı haznesi kapağını çıkarma-
yın. (S.462)
Soğutma sistemi basınçlı olabilir. Bu 
durumda kapak çıkarıldığında sıcak sıvı 
püskürebilir ve yanmayla sonuçlanacak 
ciddi yaralanmalara neden olabilir.

LC500h: Motor/güç kontrol ünitesi 
soğutma sıvısı hazne kapaklarını veya 
soğutucu giriş kapağını çıkarmayın. 
(S.466)

Soğutma sistemi basınçlı olabilir. Bu 
durumda kapak çıkarıldığında sıcak sıvı 
püskürebilir ve yanmayla sonuçlanacak 
ciddi yaralanmalara neden olabilir.

UYARI

Soğutma sıvısı eklerken
Soğutma sıvısı ne saf su, ne de sadece 
antifrizden oluşur. Korozyon koruması ve 
soğutma için, saf su ve antifriz karışımı 
doğru olmalıdır. Antifriz veya soğutma 
sıvısı etiketlerini okuduğunuzdan emin 
olun.

Soğutma sıvısı dökülürse
Boya veya parçalara zarar vermemesi 
için su ile yıkadığınızdan emin olun.

Radyatör ve kondenserin kontrol 
edilmesi
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Yıkayıcıların hiçbiri çalışmazsa veya 
araç bilgi ekranında “Windshield Was-
her Fluid Low” (Cam yıkama sıvısı az) 
mesajı görünürse, cam yıkama sıvısı 
haznesi boş olabilir. Silecek suyu ekle-
yin.

 LC500

 LC500h

DİKKAT

Motor <hybrid sistem> ısındığında
Yanık oluşumu gibi ciddi yaralanmaları 
engellemek için radyatöre ve konden-
sere dokunmayın.

Yıkama sıvısının kontrol edilmesi 
ve eklenmesi

DİKKAT

Silecek suyu eklerken
Motor <hybrid sistem> sıcakken veya 
çalışmaktayken yıkama suyu ilave etme-
yin, aksi takdirde yıkama suyu alkol içer-
diğinden motorun üzerine 
döküldüğünde yangın çıkabilir.

UYARI

Yıkama sıvısı dışında başka bir sıvı 
kullanmayın

Yıkama sıvısı yerine sabunlu su veya 
motor antifrizi kullanmayın.
Aksi takdirde aracın boyalı yüzeylerinde 
çizik oluşabilir ve pompaya hasar vererek 
yıkayıcı sıvısını püskürtme problemlerine 
neden olabilir.

Yıkama sıvısının seyreltilmesi

Yıkama sıvısını gerektiğinde seyreltin. 
Yıkama sıvısı şişesindeki etikette bulunan 
donma sıcaklıklarını referans alın.
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12 volt akü, bagajın altına yerleştirilmiş-
tir.

Şarj etmeden önce

12 volt akü şarj olurken, yanıcı ve patlayıcı 
bir gaz olan hidrojen üretir. Bu nedenle şarj 
öncesinde aşağıdaki uyarılara dikkat edin:

Boş 12 volt akü aracın üzerindeyken şarj 
yapılıyorsa, şasi kablosunu sökmeyi unut-
mayın.

Şarj kablolarını takarken ve sökerken 
12 volt akü şarj aletinin düğmesinin kapalı 
olduğundan emin olun.

 12 volt aküyü şarj ettikten/bağladıktan 
sonra

 12 volt akünün bağlantısı yeniden bağlan-
dıktan hemen sonra akıllı giriş ve çalış-
tırma sistemi ile kapı kilitlerini açmak 
mümkün olmayabilir. Bu durumda, kapı 
kilitlerini açmak ve kilitlemek için uzaktan 
kumandayı ya da mekanik anahtarı kulla-
nın.

Kontak <güç düğmesi> ACCESSORY 
konumundayken motoru <hybrid sistem> 
çalıştırın. Kontak <güç düğmesi> kapalı 
konumunda iken motor <hybrid sistem> 
çalışmayabilir. Ancak ikinci denemede 
motor <hybrid sistem> normal olarak çalı-
şacaktır.

Kontağın <güç düğmesi> konumu araç 
tarafından kaydedilir. 12 volt akü bağlan-

dığında, araç kontak <güç düğmesi> 
modunu 12 volt akü ayrılmadan önceki 
konuma geri getirir. 12 volt akünün bağ-
lantısını kesmeden önce kontağı <güç 
düğmesi> kapalı konuma aldığınızdan 
emin olun. Deşarjdan önce kontak <güç 
düğmesi> konumu bilinmiyorsa, 12 volt 
aküyü bağlarken çok dikkat edin.

Tüm yöntemleri birkaç kez denedikten 
sonra motor <hybrid sistem> hala çalışmı-
yorsa, herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya başka bir yetkin ve dona-
nımlı profesyonele başvurun.

12 volt akü

Konum

DİKKAT

 12 volt aküdeki kimyasallar
12 volt akü, zehirli ve korozyona neden 
olan sülfürik asit içerir ve yanıcı ve patla-
yıcı bir gaz olan hidrojen gazı üretebilir. 
12 volt aküyle veya akünün yanında çalı-
şırken, ciddi yaralanma ve ölüm riskini 
azaltmak için aşağıdaki uyarılara dikkat 
edin:

 12 volt akü terminallerine takımlarla 
dokunarak kıvılcım oluşturmayın.

 12 volt akü yakınında sigara içmeyin, 
kibrit yakmayın.

Akü sıvısının gözünüze, cildinize ve 
elbiselerinize temas etmemesine dik-
kat edin.

Asla elektroliti solumayın veya yutma-
yın.

 12 volt akü yakınında çalışırken koru-
yucu gözlük ve eldiven takın.

Çocukları 12 volt aküden uzak tutun.

 12 volt akünün güvenli bir yerde şarj 
edilmesi

12 volt aküyü daima açık bir alanda şarj 
edin. İyi bir havalandırması olmayan garaj 
veya kapalı odalarda 12 volt aküyü şarj 
etmeyin.
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Bagaj paspasını kaldırırken kayışı 
yukarı çekin.

12 volt akü kutup başlarının oksitlenmiş 
veya gevşek, akü bağlantı kelepçesinin 
çatlak veya gevşek olup olmadığını 
kontrol edin.

Terminaller

Akü tutucusu

Seviyenin, akü pil kapağının alt kısmı ile 
“LOWER LEVEL” (Düşük seviye) çiz-
gisi arasındaki orta noktadan daha yük-
sek olduğunu kontrol edin.

DİKKAT

 12 volt akünün şarj edilmesi
5 A veya daha düşük bir akımda şarj edin 
ve şarj süresinin toplam 12 saati geçme-
diğinden emin olun.

Elektrolitle ilgili alınması gereken 
önlemler

Gözünüze elektrolit kaçarsa
Bol ve temiz su ile en az 15 dakika 
boyunca gözlerinizi yıkayın ve acil ola-
rak tıbbi yardım alın. Mümkünse dok-
tora giderken bir sünger veya kumaş 
ile su uygulamaya devam edin.

Cildinize elektrolit dökülürse
Temas eden bölgeyi su ile iyice yıkayın. 
Acı ve yanma hissediyorsanız, hemen 
tıbbi yardım alın.

Elbisenize elektrolit dökülürse
Kumaştan içeriye geçip cildinize zarar 
verebilir. Bir an önce elbisenizi çıkarın 
ve gerekirse yukarıdaki işlemleri uygu-
layın.

Kazayla elektroliti yutarsanız
Bol miktarda su veya süt için. Hemen 
tıbbi yardım alın.

UYARI

 12 volt akü şarj edildiğinde

12 volt aküyü hiçbir zaman motor <hybrid 
sistem> çalışırken şarj etmeyin. Aynı 
zamanda tüm aksesuarların da kapalı 
olduğundan emin olun.

12 volt akü kapağının sökülmesi

Dış

12 volt akü durumunun kontrol 
edilmesi

A

B
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Akü kapağının altı

“LOWER LEVEL” çizgisi

 ile  ortası

Sıvı seviyesi  altındaysa, 12 volt aküyü 
değiştirin.

Lastiklerdeki aşınma göstergelerinin 
ortaya çıkmış olup olmadığını kontrol 
edin. Ayrıca, lastiklerde dengesiz 
aşınma, örneğin lastik sırtının bir 
yanında aşırı aşınma olup olmadığını 
kontrol edin.

Yeni dişler

Aşınmış dişler

Lastik aşıntı göstergesi

Lastik aşınma göstergelerinin yerleri “TWI” 

veya “ ” gibi işaretlerle lastiklerin yanla-
rına işaretlenmiştir.

A

B

C A B

C

Lastikler

Bakım programına göre ve lastik 
aşıntı göstergeleri gözüktüğünde, 
lastiklerinizi değiştirin.

Lastiklerin kontrolü

A

B

C
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Lastiklerdeki aşınma göstergeleri ortaya 
çıktıysa lastikleri değiştirin.

Aracınızın lastikleri ne zaman değiştiril-
meli

Lastiklerin değiştirilmesi gereken durumlar:

Lastiklerdeki aşınma göstergeleri ortaya 
çıktığında.

Lastiklerinizde kesik, çatlak, yarıklar varsa 
ve lastik dokusunda şişme varsa

Lastiğinizin havası sık sık iniyorsa veya 
diğer hasarlanma veya bir kesiğin yeri 
veya miktarından dolayı uygun bir şekilde 
tamir edilmemişse

Emin değilseniz, herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir yet-
kin ve donanımlı profesyonele danışın.

 Lastik ömrü

6 yaşın üzerindeki lastikler, hasar görmemiş 
veya çok az kullanılmış veya hiç kullanılma-
mış olsa bile yetkili bir teknisyen tarafından 
kontrol edilmelidir.

Düşük profilli lastikler (21 inç lastik)
Genellikle, düşük profilli lastikler standart 
lastikle mukayese edildiğinde karlı ve buzlu 
yollarda lastik aşıntısı artıp yol tutuş özelliği 
azalabilir. Karlı ve/veya buzlu yollarda kar 
lastiklerini kullanırken, aracı yol ve hava 
şartlarına uygun hızda kullanın.

Kar lastiğinin diş derinliği 4 mm veya 
daha az olursa

Kar lastiği gibi lastiklerin etkinliği kaybolur.

DİKKAT

Lastikleri kontrol ederken ve değişti-
rirken

Kazaları önlemek için aşağıdaki uyarılara 
dikkat edin.
Belirtilen uyarıların dikkate alınmaması, 
aktarma organlarına zarar verebilir veya 
tehlikeli sürüş koşulları oluşacağından, 
ölümle veya yaralanmalarla sonuçlana-
cak bir kazaya yol açabilir.

 Farklı marka, model veya diş izi olan 
lastikleri birlikte kullanmayın.
Çok farklı seviyede aşınmış olan lastik-
leri kullanmayın.

Lexus tarafından tavsiye edilenden 
farklı lastik boyutları kullanmayın.

 Farklı yapıda lastikleri (radyal, çapraz 
kuşaklı ya da çapraz katlı lastikler) bir-
likte kullanmayın.

Yaz, dört mevsim ve kar lastiklerini bir-
likte kullanmayın.

Başka bir araçta kullanılmış lastikleri 
kullanmayın.
Daha önce nerede kullanıldığını bilme-
diğiniz lastikleri kullanmayın.

UYARI

Bozuk yollarda sürüş
Çukurların olduğu bozuk yollarda araç 
kullanırken dikkatli olun.
Bu durumlar lastik basıncının düşmesine 
neden olabilir ve yoldan gelen darbelerin 
sönümlenememesine neden olabilir. 
Ayrıca, bozuk yollarda araç kullanmak 
lastiklerin kendisine, araç jantlarına veya 
gövdesine zarar verebilir.

Düşük profilli lastikler (21 inç lastik)
Düşük profilli lastikler, yol yüzeyinden 
darbe aldıklarında janta normalden daha 
fazla zarar verebilirler. Bu nedenle aşağı-
daki konulara dikkat ediniz:

Lastikler uygun şişme basıncında 
olmalıdır. Lastiklerin basıncı düşükse 
hasar daha ciddi olabilir.

Yoldaki çukurlardan, düzgün olmayan 
kaldırımlardan geçmeyin. Lastik ve jant 
hasarına yol açabilir.

Aracı kullanırken tüm lastiklerin 
basıncı düşerse

Aracınızı kullanmaya devam etmeyin, 
lastikler veya jantlar zarar görebilir.
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Gösterilen sıraya göre lastiklerin yerle-
rini değiştirin.

 Ön ve arka lastiklerinin boyutu aynı 
olan araçlar

 Ön ve arka lastiklerinin boyutu farklı 
olan araçlar

Lexus, lastiklerin eşit seviyede aşınması ve 
kullanım ömrünü uzatmak için 10000 
km’de bir yerlerini değiştirmenizi tavsiye 
etmektedir.

Lastik rotasyonundan sonra lastik basınç 
uyarı sistemini sıfırlamayı ihmal etmeyin.

 Lastiklerin yerleri değiştirildiğinde
Kontağın <güç düğmesi> kapalı konumda 
olduğundan emin olun. Kontak <güç düğ-
mesi> KONTAK AÇIK konumundayken 
lastik rotasyonu yapılırsa, lastik konum bilgi-
leri güncellenmez.
Bu durum yanlışlıkla gerçekleşirse ya kon-
tağı <güç düğmesi> kapalı ve ardından 

KONTAK AÇIK konumuna getirin, ya da 
lastik basıncının doğru ayarlandığını kontrol 
ettikten sonra lastik basıncı uyarı sistemi 
başlangıç ayarını yapın.

Run-flat lastikler takıldığında, herhangi 
bir lastik patladıktan sonra araç maksi-
mum 80 km/saat hızında 160 km 
boyunca sürülebilir. (Ancak, hava 
durumu veya sürüş koşullarına bağlı 
olarak araç hızı 80 km/saat'e kadar 
çıkmayabilir.)

Bir run-flat lastiğin yan duvarında bir 

 işareti vardır.

Aracın yaklaşık 160 km'lik sürüşünün 
ardından patlak lastiği değiştirdiğinizden 
emin olun. Ayrıca, onarılmış bir lastiği kul-
lanmayın.

Run-flat lastikler
Run-flat lastikler sadece bu araç içindir. 

Lastikleri diğer araçlarda kullanmayın.

Run-flat lastikler ile normal lastikleri 
karıştırmayın.

Orijinal olmayan Lexus jantlar kullanılı-
yorsa, run-flat lastiklerin yeterli perfor-
mansı göstermesi mümkün olmayabilir.

Aracınızda, ciddi sorunlar oluşmadan 
önce düşük lastik hava basıncını algıla-
mak amacıyla lastik basıncı uyarı 
supapları ve vericileri kullanan bir lastik 
basıncı uyarı sistemi bulunur.

 Basınç önceden belirlenmiş değe-
rin altına düşerse, sürücü ekrandaki 
gösterge ve uyarı ışığı ile uyarılır. 
(S.434)

Lastiklerin rotasyonu

Run-flat lastikler

Lastik basıncı uyarı sistemi
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 Lastik basıncı uyarı sistemi tarafın-
dan algılanan lastik basıncı, araç 
bilgi ekranında görüntülenebilir. 
(S.106)

Kullanılan şekil örnek olarak verilmiştir ve 
araç bilgi ekranındaki gerçek görüntüler-
den farklılık gösterebilir.

Rutin lastik basıncı kontrolleri
Lastik basınç uyarı sistemi, rutin lastik basınç 
kontrollerinin yerine geçmez. Rutin günlük 
araç kontrollerine lastik basıncını da dahil 
ettiğinizden emin olun.

 Lastik basıncı uyarı sisteminin düzgün 
çalışmayabileceği durumlar

Aşağıdaki durumlarda, lastik basıncı uyarı 
sistemi düzgün çalışmayabilir.

• Orijinal olmayan Lexus jantları kullanıldı-
ğında.

• Lastikler OE (Orijinal Ekipman) olmayan 
bir lastik ile değiştirildiğinde.

• Lastikler belirtilen boyutta olmayan bir 
lastik ile değiştirildiğinde.

• Lastik zinciri vb. takıldığında.
• Dıştan destekli delindikten sonra patla-

mayan (run-flat) tip bir lastik kullanıldı-
ğında.

• Radyo dalgası sinyallerini etkileyen bir 
cam filmi takıldığında.

• Araç üzerinde, özellikle tekerlekler ve 
tekerlek davlumbazları çevresinde çok 
fazla kar veya buz varsa.

• Lastik basıncı belirtilen değerin çok üze-
rindeyse.

• Lastiksiz tekerleklerin basınç uyarı valfleri 
ve vericileri kullanılıyorsa.

• Lastik basınç uyarı supap ve vericilerinin 

ID (kimlik) kodu, lastik basınç uyarı siste-
minde kayıtlı değilse.

Aşağıdaki durumlarda performans etkile-
nebilir.

• Güçlü radyo dalgaları ya da elektriksel 
parazite neden olan, TV vericileri, elekt-
rik trafoları, gaz istasyonları, havalimanı 
ya da benzer yerlerin yakınında

• Üzerinizde portatif radyo, cep telefonu 
ve benzeri kablosuz iletişim cihazları taşı-
yorsanız

Radyo dalgası koşulları nedeniyle konum 
bilgisi doğru görüntülenmiyorsa, sürüş 
yaparak ve radyo dalgası koşullarını değişti-
rerek ekran düzeltilebilir.

Araç park edildiğinde, uyarının başlaması 
veya sonlanması gecikebilir.

Lastik basıncı ani olarak düştüğünde, 
örneğin lastik patladığında, uyarı çalışma-
yabilir.

 Lastik basıncı uyarı sisteminin uyarı per-
formansı

Lastik basıncı uyarı sisteminin uyarısı, sıfır-
lama yapılan koşullara bağlı olarak değişe-
cektir. Bu nedenle, lastik basıncı yeterince 
düşük bir seviyeye gelmediğinde veya 
basınç sistem sıfırlandığında ayarlanan 
basıncın üzerine çıktığında bile sistem bir 
uyarı verebilir.
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 Lastik basınç uyarı sistemi için sertifika
Ukrayna’da satılan araçlar için
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Ukrayna’da satılan araçlar hariç
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Lastikler veya jantlar değiştirildiğinde, 
lastik basınç uyarı supap ve vericileri de 
takılmalıdır.

Yeni lastik basınç uyarı supap ve verici-
leri takıldığında, yeni ID (kimlik) kodları 
lastik basınç uyarı bilgisayarına kayde-
dilmeli ve lastik basınç uyarı sistemi 
sıfırlanmalıdır. (S.398)

 Lastikleri ve jantları değiştirirken
Lastik basınç uyarı supap ve vericisinin ID 
(kimlik) kodu kaydedilmezse, lastik basınç 
uyarı sistemi düzgün çalışmayacaktır. Yakla-
şık 10 dakika sürüş yaptıktan sonra, lastik 
basınç uyarı ışığı bir arıza olduğunu belirt-
mek için 1 dakika boyunca yanıp sönecek ve 
yanık kalacaktır.

Lastik basınç uyarı supaplarının ve 
vericilerinin takılması

UYARI

 Lastiklerin, jantların, lastik basıncı 
uyarı supaplarının, vericilerin ve 
supap kapaklarının onarımı veya 
değişimi

 Jantları, lastikleri ve lastik basıncı uyarı 
supap ve vericilerini takarken veya 
sökerken, lastik basıncı uyarı supap ve 
vericileri doğru şekilde kullanılmadı-
ğında zarar görebileceğinden dolayı, 
herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele başvurun.

Supap kapaklarını taktığınızdan emin 
olun. Supap kapakları takılmazsa, lastik 
basınç uyarı supaplarına su girebilir ve 
supaplar sıkışabilir.

Lastik supap kapaklarını değiştirirken, 
orijinal supap kapaklarından başka bir 
kapak kullanmayın. Kapak sıkışabilir.
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 Aşağıdaki durumlarda lastik basınç 
uyarı sistemi sıfırlanmalıdır:

 Lastik rotasyonu yaparken.

 Seyir hızını değiştirirken lastik hava 
basıncı değiştiğinde.

 Lastik boyutu değiştiğinde lastik 
basıncının da değişmesi. (Birden 
fazla belirtilen basınç olduğunda)

 ID kodlarını kaydettikten sonra. 
(S.398)

Lastik basıncı uyarı sistemi sıfırlandı-
ğında, mevcut lastik basıncı referans 
basınç değeri olarak kaydedilir.

 Lastik basıncı uyarı sisteminin sıfır-
lanması

1 Aracınızı güvenli bir yerde park 
edin ve kontağı <güç düğmesi> 
kapalı konuma getirin.

Araç hareket halindeyken sıfırlama yapıla-
maz.

2 Lastik basıncını verilen soğuk hava 
basıncı değerine ayarlayın.

Lastik basıncını belirtilen soğuk hava 
basıncı değerine ayarladığınızdan emin 
olun. Lastik basıncı uyarı sistemi bu lastik 
basıncını temel alarak çalışacaktır.

3 Kontağı <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK konumuna <AÇIK mod> 
çevirin.

4 Gösterge kumanda düğmelerin-

den  veya  üzerine basın ve 

ardından  seçimini yapın.

5 Gösterge kumanda düğmelerin-

den  veya  tuşuna basın, 
“Vehicle Settings” (Araç Ayarları) 
başlığını seçin ve ardından “OK” 
düğmesine basın.

6 Gösterge kumanda düğmelerin-

den  veya  tuşuna basın, 
"TPWS SET" başlığını seçin ve 
ardından “OK” düğmesine basın.

7 Gösterge kumandası üzerindeki 

 veya  düğmesine basın, “Set 
tire pressure” (Basıncı ayarla) öğe-
sini seçin ve lastik basıncı uyarı ışığı 
yanıp sönene kadar “OK” düğme-
sine basılı tutun.

Araç bilgi ekranında bir mesaj görüntüle-
nir. Lastik basıncı uyarı sistemi konumları 
belirlerken araç bilgi ekranında her lastiğin 
basıncı için "--" görüntülenecektir.

8 Aracınızı yaklaşık 40 km/saat veya 
daha yüksek hızda yaklaşık 10 ila 
30 dakika kullanın.

Başlatma tamamlandığında, araç bilgi 
ekranında her bir lastiğin şişirme basıncı 
görüntülenir.

Araç ve sürüş koşullarına bağlı olarak tanı-
tım işleminin tamamlanması yaklaşık 1 saate 
kadar sürebilir.

Sıfırlama işlemi
Sıfırlama işlemini lastik basınç ayarını yap-

Lastik basıncı uyarı sisteminin 
sıfırlanması
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tıktan sonra yaptığınızdan emin olun.
Ayrıca sıfırlamadan önce veya lastik 
basıncını ayarlamadan önce lastiklerin 
soğuk olduğundan emin olun.

Sıfırlama sırasında kontağı <güç düğmesi> 
yanlışlıkla kapattıysanız, sıfırlamayı 
manuel olarak başlatmanız gerekmez, 
çünkü sıfırlama kontak <güç düğmesi> 
KONTAK AÇIK moda alındığında oto-
matik olarak yeniden başlatılacaktır.

Sıfırlama gerekmediği halde yanlışlıkla 
sıfırlamayı başlatırsanız, lastikler soğuk-
ken lastik basıncını belirtilen değere geti-
rin ve sıfırlamayı tekrar yapın.

 Tüm lastiklerin konumu belirlenirken ve 
lastik basınçları araç bilgi ekranında 
görüntülenmediğinde lastiklerden birinin 
basıncı düşerse, lastik basıncı uyarı ışığı 
yanar.

 Lastik basınç uyarı sistemi sıfırlana-
mazsa

Araç döşenmemiş bir yolda sürülürse sıfır-
lama işlemi daha uzun sürebilir. Sıfırlama 
işlemini gerçekleştirirken mümkünse 
döşenmiş bir yolda sürün. Sürüş ortamı ve 
lastiklerin durumuna bağlı olarak sıfırlama 
işlemi yaklaşık 10 - 30 dakika arasında 
sürer. Yaklaşık 10- 30 dakika sürdükten 
sonra sıfırlama işlemi tamamlanmazsa bir 
süre daha sürmeye devam edin. Yaklaşık 1 
saat sürdükten sonra tüm lastiklerin basıncı 
görüntülenmezse, aşağıdaki işlemi gerçek-
leştirin.

Aracı yaklaşık 20 dakika boyunca 
güvenli bir yere park edin. Ardından yak-
laşık 10 - 30 dakika boyunca yaklaşık 40 
km/saat veya daha yüksek hızda sürüş 
yapın (arada sola veya sağa dönüş yapın).

Ancak aşağıdaki durumlarda lastik basıncı 
kaydedilmez ve sistem düzgün çalışmaz. 
Sıfırlama işlemini tekrar yapın.

Sıfırlama işlemi yapılırken, lastik basıncı 
uyarı ışığı 3 kez yanıp sönmez. (Sürüş 
sırasında sıfırlama yapılmaz)

Sıfırlama işlemi yaptıktan sonra yaklaşık 
20 dakika sürüşten sonra lastik basıncı 
uyarı ışığı 1 dakika boyunca yanıp söner 
ardından sürekli açık kalır.

Her bir lastiğin şişirme basıncı hala gösteril-
miyorsa, aracın herhangi bir yetkili Lexus 
satıcısı veya Lexus yetkili servisi veya her-
hangi bir güvenilir servis tarafından kontrol 
edilmesini sağlayın.

 ID (kimlik) kodlarını kaydederken

 ID kodu kayıt işleminden sonra lastik 
basınç uyarı sistemini sıfırlayın. Sistem 
kayıt işleminden önce sıfırlanmışsa, baş-
latma devre dışı bırakılmıştır.

 ID kodu kaydından sonra, lastikler sürüş 
ile ısınır. Lastikler soğuk olduktan sonra 
lastik basıncı uyarı sistemini sıfırlayın.

Lastik basınç uyarı supap ve vericileri, 
benzersiz bir ID (kimlik) koduna sahip-
tir. Bir lastik basınç uyarı supap ve veri-
cisi değiştirildiğinde, ID (kimlik) 
kodunun kaydedilmesi gereklidir.

ID kodlarını kaydederken, aşağıdaki 
prosedürü uygulayın.

DİKKAT

 Lastik basıncı uyarı sistemini sıfırlar-
ken

Lastik basıncı değerini belirtilen seviyeye 
getirmeden önce lastik basıncında sıfır-
lama yapmayın. Aksi takdirde, lastik 
basıncı düşük olduğunda basınç uyarı 
lambası yanmayabilir veya lastik basıncı 
normal olsa bile yanabilir.

ID kodlarının kaydedilmesi
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1 Kontağı <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK konumuna <AÇIK mod> 
çevirin.

2 Gösterge kumanda düğmelerin-

den  veya  üzerine basın ve 

ardından  seçimini yapın.

3 Gösterge kumanda düğmelerin-

den  veya  tuşuna basın, 
“Vehicle Settings” (Araç Ayarları) 
başlığını seçin ve ardından “OK” 
düğmesine basın.

4 Gösterge kumanda düğmelerin-

den  veya  tuşuna basın, 
"TPWS SET" başlığını seçin ve 
ardından “OK” düğmesine basın.

5 Gösterge kumanda düğmelerin-

den  veya  üzerine basın, 
“Change wheel set” (Jant setini 
değiştir) öğesini seçin ve lastik 
basıncı uyarı ışığı yanıp sönene 
kadar “OK” düğmesini basılı tutun.

Tekerlek değişimi ayar modu etkinleştirilir 
ve kayıt başlar.

Araç bilgi ekranı üzerinde bir mesaj görün-
tülenir ve her lastiğin şişme basıncı için “--” 
görüntülenir. Ardından, lastik basıncı uyarı 
lambası yaklaşık 1 dakika boyunca hızla 
yanıp söner ve yanık kalır.

6 Aracınızı 40 km/saat veya daha 
yüksek hızda yaklaşık 10 ila 30 
dakika kullanın.

Kayıt tamamlandığında lastik basıncı uyarı 
lambası söner ve her lastiğin şişirme 
basıncı araç bilgi ekranında görüntülenir.

Kaydın tamamlanmasından önce geçen 
süre, sürüş koşullarına ve çevre koşullarına 
göre değişir.

 Jant setini değiştirme modunun iptali

Sürüş öncesi jant setini değiştirme 
modundayken kontağı <güç düğmesi> 
kapattığınızda, jant setini değiştirme 
modu iptal edilir.

 Jant setini değiştirme modunda iken 
sürüşten sonra, jant seti değişim modu 
iptal edilemez. Modu iptal etmek için tek-
rar ID kodu kaydetme prosedürünü 
uygulayın ve sürüş öncesinde kontağı 
<güç düğmesi> kapatın.

 Jant seti değiştirme modu iptal edilirse, 
önceden kaydedilmiş olan kimlik kodları 
iletilir. İletişim bittiğinde lastik basıncı 
uyarı lambası sönecektir.

 ID kodu kaydetme düzgün çalışmayabi-
lirse

Kayıt sırasında aracı geriye doğru hare-
ket ettirmeyin. Kayıt işlemi, baştan itiba-
ren tekrar başlatılır ve normalden daha 
uzun sürebilir.

Başka bir araç yoğun trafik durumunda 
aracın yanından geçerken, aracın lastik 
basınç uyarı valflerini ve vericilerini tespit 
etmek daha uzun sürebilir.

Lastik basıncı uyarı valfleri ve vericileri 
araçtaysa, ID kodları kaydedilemeyebilir.

Kayıt işlemi uzun sürerse, aracı 20 dakika 
park ettikten sonra tekrar ID kodu kay-
detme prosedürünü uygulayın.

Yukarıdaki prosedürleri gerçekleştirdikten 
sonra bile ID kodları kaydedilemiyorsa, her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus 
servisi veya başka bir yetkin ve donanımlı 
profesyonele başvurun.
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 Aracınızı güvenli bir yerde sert ve 

düz bir zeminde durdurun.

 Park frenini uygulayın.

 Vites kolunu "P" konumuna alın.

 Hareket sensörü ve eğim sensörünü 
kapalı konuma getirin (S.91)

 Motoru <hybrid sistem> durdurun.

 Takımlar
Aracınızda run-flat lastikler bulunduğun-
dan, aşağıdaki lastik değiştirme takımları 
aracınızda bulunmaz. Bunlar bir Lexus bayi-
sinden satın alınabilir.

Bijon anahtarı

Kriko

Kriko kolu

Tornavida

Bijon anahtarı*

Lastiklerin değiştirilmesi

Aracı bir kriko ile kaldırırken kri-
koyu doğru bir şekilde yerleştirin.

Hatalı yerleştirme aracınıza zarar 
verebilir veya yaralanmaya neden 
olabilir.

Gerekli lastik değişiminin yapıl-
ması zor görünürse, herhangi bir 
yetkili Lexus bayisine veya Lexus 
yetkili servisine veya herhangi bir 
güvenilir servise başvurun.

Aracınızı krikoyla kaldırmadan 
önce

Aletlerin yerleri

A

B
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Kriko*

Kriko kolu*

Çeki kulağı
*: Bunlar bir Lexus bayisinden satın alınabilir.

1 Lastiklere takoz koyun.

2 Bijon somunlarını bir miktar gevşe-
tin (bir tur).

C

D

E

DİKKAT

Krikonun kullanılması
Aşağıdaki uyarılara dikkat edin. 
Krikonun hatalı kullanımı sonucu aracın 
krikodan kayarak düşmesi ciddi yaralan-
malara veya ölüme neden olabilir.

Lastik krikosunu lastik değiştirmekten 
başka bir amaçla kullanmayın.

Bu araçtaki lastiklerin değiştirilmesi 
için diğer lastik krikolarını kullanmayın.

Krikoyu kriko yuvasına düzgün olarak 
yerleştirin.

Vücudunuzun herhangi bir parçasını 
kriko ile kaldırılan aracın altına sokma-
yın.

Araç kriko ile kaldırıldığında motoru 
<hybrid sistem> çalıştırmayın veya 
aracı sürmeyin.

Aracın içinde birisi varken aracınızı 
kaldırmayın.

Aracı kaldırırken krikonun altına veya 
üzerine herhangi bir cisim koymayın.

Aracınızı lastik değiştirmek için gere-
ken yükseklikten fazla kaldırmayın.

Aracın altına girmeniz gerekiyorsa 
kriko sehpası kullanın.

Aracı indirirken etrafında kimse olma-
dığından emin olun. Varsa, aracı indir-
meden önce bu kişileri sesli olarak 
uyarın.

Bir lastiğin sökülmesi

Lastik Takozun konumu

Sol ön taraf Sağ arka lastiğin arkasına

Sağ ön taraf Sol arka lastiğin arkasına

Sol arka 
taraf

Sağ ön lastiğin önüne

Sağ arka 
taraf

Sol ön lastiğin önüne
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3  ile gösterilen kriko kolu mafsa-
lını, krikonun çentikli bölümü kriko 
yuvasına temas edene kadar el ile 
çevirin.

Kriko temas noktası kılavuzları, marşbiye 
panelinin alt kısmında bulunur. Kriko temas 
noktalarını belirtirler.

4 Lastiğin zeminle teması kesilene 
kadar aracı kaldırın.

5 Tüm bijon somunlarını ve lastiği 
çıkarın.

Jant yüzeyinde çizik oluşmasını engelle-
mek için, lastiği zemine jant yüzeyi yukarı 
bakacak şekilde koyun.

1 Tekerlek temas yüzeylerindeki pis-
likleri ve diğer yabancı maddeleri 
temizleyin.

Temas yüzeylerinde yabancı madde 
kalırsa, araç hareket halindeyken bijon 
somunları gevşeyebilir ve lastiğin yerinden 
çıkmasına neden olabilir.

2 Lastiği yerleştirin ve tüm bijonları 
aynı seviyede elle sıkın.

Bijon somunlarını, pullar jant diskine temas 

A DİKKAT

Bir lastiğin değiştirilmesi
Araç sürüldükten hemen sonra poyraya 
veya frenlerin etrafındaki bölgeye dokun-
mayın.
Araç sürüldükten sonra poyra ve frenle-
rin etrafındaki bölge son derece sıcak 
olacaktır. Örneğin lastik değiştirirken bu 
bölgelere el, ayak ve vücudun diğer böl-
geleri ile dokunmak yanıklara neden ola-
bilir.

Lastiğin bağlanması
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edene kadar sıkın.

Jant disk

Oturma yüzeyi

3 Aracı indirin.

4 Şekilde gösterilen sırayla her teker-
lek somununu iki veya üç kez sıkın.

Sıkma torku:
140 N•m (14,3 kgf•m, 103,3 ft•lbf)

5 Tüm aletleri yerlerine kaldırın.

A

B
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Kriko sertifikası
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Hatalı lastik basıncının etkileri

Hatalı basınçlı lastik kullanılması aşağıdaki-
lere neden olabilir:

Yakıt tüketiminin artması

Sürüş konforunun ve yol tutuşunun azal-
ması

Aşınma nedeniyle lastik ömrünün kısal-
ması

Güvenliğin azalması

Aktarma organlarının hasar görmesi

Bir lastik sıklıkla şişirme gerektiriyorsa, her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus 
servisi veya başka bir yetkin ve donanımlı 
profesyonele gösterin.

 Lastik basıncının kontrol edilmesi ile 
ilgili talimatlar

Lastik basıncını kontrol ederken, aşağıdaki 
uyarıları dikkate alın:

Sadece lastikler soğukken kontrol edin.
Aracınızı en az 3 saattir kullanmadıysanız 
veya 1,5 km’den fazla sürmediyseniz, las-
tiğinizin basıncını soğuk halde doğru ola-
rak ölçebilirsiniz.

Her zaman lastik basıncı ölçüm aleti kul-
lanın.
Lastiğin doğru basınçta olup olmadığını 
yalnızca dış görünümüne bakarak belirle-
mek zordur.

Sürüş sonrasında ısınma nedeniyle lastik 
basıncının yüksek olması normaldir. Sürüş 
sonrasında lastik basınçlarını düşürmeyin.

Yolcular ve yükler, aracın dengesini boz-
mayacak şekilde yerleştirilmelidir.

DİKKAT

Lastiği takarken
Belirtilen uyarıların dikkate alınmaması, 
somunların gevşemesine ve tekerleğin 
yerinden çıkmasına ve ölümle sonuçlana-
cak ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cıvata ve bijon somunlarında asla yağ 
ve gres kullanmayın.
Yağ ve gres, bijon somunlarının aşırı 
sıkılmasına neden olabilir. Bu durumda 
cıvata ve jant diski zarar görebilir. 
Ayrıca, yağ ve gres kazaya neden ola-
cak şekilde bijon somunlarının gevşe-
mesine neden olabilir. Cıvata ve bijon 
somunlarındaki yağı veya gresi temizle-
yin.

Tekerlekler değiştirildikten sonra bijon 
somunlarının en kısa sürede 140 N 
(14,3 kgf•m, 103,3 ft•lbf) torkla sıkılma-
sını sağlayın.

Araç hareket halindeyken yerinden 
çıkabileceğinden, hasarlı jant kapakla-
rını kullanmayın.

Lastiği takarken, yalnızca bu tekerlekler 
için tasarlanmış özel somunları takın.

Cıvatalarda, somun dişlerinde veya jan-
tın cıvata deliklerinde herhangi bir çat-
lak veya şekil bozukluğu varsa, aracı 
herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele gösterin.

Aletleri kullandıktan sonra
Sürüşten önce, tüm aletlerin güvenli bir 
şekilde yerlerine kaldırıldığından emin 
olun. Bunun yapılmaması çarpışma veya 
ani frenleme durumunda yaralanmalara 
neden olabilir.

UYARI

Lastiklerin, jantların, lastik basıncı 
uyarı supaplarının, vericilerin ve 
supap kapaklarının onarımı veya 
değişimi

S.396

Lastik basıncı

Lastik basıncının doğru olduğundan 
emin olun. Lastik basınçları en az 
ayda bir kez kontrol edilmelidir. 
Ancak Lexus lastik basınçlarının iki 
haftada bir kontrol edilmesini tav-
siye etmektedir.
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Jantları değiştirirken, mevcut jantlar ile 
aynı yük kapasitesi, çap, genişlik ve 
kaçıklık değerlerine sahip olan jantları 

kullanın*.
Jant değişimini herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyo-
nelde yaptırabilirsiniz.
*: Genellikle ofset adı verilir.

Lexus aşağıdakilerin kullanılmasını tav-
siye etmemektedir:

 Farklı boyut ve tipteki jantlar

 Kullanılmış jantlar

 Eğildiği için düzeltilmiş jantlar

 Jantların değiştirilmesi
Jantlarınızda, lastik basıncı düştüğünde 
erken uyarı veren lastik basınç uyarı sistemi-
nin çalışmasını sağlayan lastik basıncı uyarı 
supap ve vericileri vardır. Jantlar değiştirildi-
ğinde, lastik basıncı uyarı supap ve vericileri 
de takılmalıdır. (S.396)

DİKKAT

Uygun hava basıncı, lastik perfor-
mansının korunması için önemlidir

Lastiklerinizin basıncını doğru seviyede 
tutun. 
Lastikler doğru basınçta tutulmazsa, aşa-
ğıdaki durumlar görülebilir ve ölüm veya 
ciddi yaralanmaya neden olabilir:

Aşırı aşınma

Düzensiz aşınma

Zayıf yol tutuşu

Aşırı ısınmaya bağlı patlama ihtimali

Lastik ve jant arasından hava kaçağı

 Jant deformasyonu ve/veya lastik 
hasarı

Sürüş sırasında lastik hasarı riskinin 
artması (yoldaki tehlikeler, asfalt birle-
şim yerleri, yoldaki keskin kenarlar vb. 
nedeniyle)

UYARI

Lastik basıncını kontrol ederken ve 
ayarlarken

Supap kapaklarını tekrar taktığınızdan 
emin olun.
Supap kapakları takılmazsa, supap içine 
kir veya nem girebilir ve hava kaçağına 
neden olarak lastik basıncını düşürebilir.

Jantlar

Eğilmiş, çatlamış veya ciddi mik-
tarda korozyona uğramış jantların 
değiştirilmesi gerekir. Aksi takdirde 
lastik janttan fırlayabilir veya direk-
siyon hakimiyetinin kaybına neden 
olabilir.

Jant seçimi
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 Sadece alüminyum jantlar için tasar-
lanan Lexus bijonlarını ve anahtarını 
kullanın.

 Lastiğinizi değiştirdiğinizde, tamir 
ettiğinizde veya yerlerini değiştirdi-
ğinizde, ilk 1600 km’de bijon 
somunlarının sıkılığını tekrar kontrol 
edin.

 Zincir kullanırken alüminyum janta 
zarar vermemesine dikkat edin.

 Aracınızın balansını yaparken yal-
nızca Lexus balans ağırlıkları veya 
eşdeğer ürünleri ve plastik veya 
kauçuk çekiç kullanın.

DİKKAT

 Jantların değiştirilmesi
Kullanıcı el kitabında önerilen boyutlar 

dışında jant kullanmayın, aksi takdirde 
direksiyon hakimiyeti azalabilir.

 İç lastiksiz lastikler için üretilmiş ve 
hava kaçıran bir jantta, kesinlikle iç las-
tik kullanmayın. Aksi takdirde, ciddi 
yaralanmalara veya ölüme neden ola-
cak kazalar meydana gelebilir.

Hasarlı jantların kullanımı yasaktır
Kırık veya deforme olmuş jant kullanma-
yın.

Kullanmanız durumunda, sürüş sırasında 
lastiğin patlamasına ve bir kazaya neden 
olabilir.

UYARI

Lastik basınç uyarı subap ve vericile-
rinin değiştirilmesi

Lastik onarımı veya değişimi lastik 
basıncı uyarı supap ve vericilerini etki-
leyebildiğinden dolayı, lastik ile ilgili 
işlemlerin herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi ya da Lexus servisi veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonel 
tarafından yapıldığından emin olun. 
Ayrıca lastik basınç uyarı supap ve 
vericilerini mutlaka herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 
başka bir yetkin ve donanımlı profes-
yonel satın alın.

Aracınızda orijinal Lexus jantları kulla-
nıldığından emin olun.
Lastik basınç uyarı supap ve vericileri, 
orijinal olmayan jantlarla birlikte doğru 
çalışmayabilir.

Alüminyum jantlarla ilgili uyarı-
lar
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1 Kontağı <güç düğmesi> kapalı 
konuma getirin.

2 Torpido gözünü açın.

3 Paneli çıkarın.

4 Filtre kapağının ( ) kilidini açın, 
filtre kapağını tırnakların dışına 

çekin ( ) ve filtre kapağını çıkarın.

5 Filtre kutusunu çıkartın.

6 Kabin hava filtresini filtre kutusun-
dan çıkarın ve yenisiyle değiştirin.

Filtre ve filtre kutusu üzerindeki “ UP” 
işaretleri yukarıya bakmalıdır.

Kontrol aralığı
Bakım programına göre kabin hava filtresini 
kontrol edin ve değiştirin. Tozlu bölgelerde 
veya sıkışık trafikte, erken değişim gereke-
bilir. (Periyodik bakımla ilgili bilgiler için lüt-
fen “Lexus Servis Kitapçığı” veya "Lexus 
Garanti Kitapçığı"nı inceleyin.)

Hava kanallarından gelen hava çok aza-
lırsa

Filtre tıkanmış olabilir. Filtreyi kontrol edin 
ve gerekiyorsa değiştirin.

Koku giderici klima filtresi

Araçta parfüm kullandığınızda koku 
giderme etkisi kısa süreliğine büyük oranda 
azalabilir.

Klima filtresi

Klima filtresi, klimanın verimini 
korumak için düzenli olarak değişti-
rilmelidir.

Klima filtresini çıkarma

A

B
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Klima kokusu sürekli olarak geliyorsa klima 
filtresini değiştirin.

Elektronik anahtarın pili biterse

Aşağıdaki durumlar oluşabilir:

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi ve uzaktan 
kumanda fonksiyonu doğru çalışmayabi-
lir.

Etki mesafesi kısalabilir.

Kartlı anahtar pilinin değiştirilmesi 
gerektiğinde (bazı modellerde)

Kartlı anahtarın pili yalnızca Lexus bayile-
rinde bulunmaktadır. Lexus bayiniz sizin için 
pili değiştirebilir.

Pili değiştirmeden önce aşağıdakileri 
hazırlayın:

 Düz uçlu tornavida

 Küçük düz uçlu tornavida

 Lityum pil CR2032

Bir CR2032 lityum pil kullanın
Pilleri herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya 

da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonelden, elektronik alet 
mağazalarından veya fotoğraf makinesi 
satan mağazalardan satın alabilirsiniz.

Yalnızca üretici tarafından önerilenin 
aynısı veya eşdeğeri ile değiştirin.

Pilleri yerel kanunlara uygun şekilde ber-
taraf edin.

UYARI

Klima sistemini kullanırken
Her zaman filtre takıldığından emin olun.
Klima sisteminin filtre olmadan kullanıl-
ması sisteme zarar verebilir.

Filtre kapağının hasar görmesini 
önlemek için

Bağlantı parçasını serbest bırakmak için 
filtre kapağını ok yönünde hareket ettirir-
ken, tırnaklara çok fazla kuvvet uygula-
mamaya dikkat edin. Aksi takdirde 
tırnaklar zarar görebilir.

Elektronik anahtar pili

Pil bittiyse yenisiyle değiştirin.

Hazırlanacak öğeler
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1 Mekanik anahtarı çıkarın.

2 Kapağı çıkarın.

Anahtara zarar vermemek için, tornavida-
nın ucunu bant ile sarın.

3 Bitmiş pili küçük bir düz uçlu torna-
vida kullanarak çıkarın.

"+" terminali üste gelecek şekilde yeni pili 
yerleştirin.

Pilin değiştirilmesi DİKKAT

Çıkarılmış pil ve diğer parçalar
Bu parçalar küçük olduğu için, yutulduğu 
takdirde boğulmaya neden olabilir. 
Çocuklardan uzak tutun. Bunlara uyul-
maması, ciddi şekilde yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilir.

Elektronik anahtar pili uygunluk 
beyanı

DİKKAT
FARKLI TİPTE BİR PİL İLE DEĞİŞTİRİL-
DİĞİNDE PATLAMA RİSKİ OLABİLİR. 
BİTMİŞ PİLLERİ TALİMATLARA 
UYGUN OLARAK 
BERTARAF EDİN

UYARI

Pili değiştirirken

Uygun boyutta bir tornavida kullanın. 
Aşırı güç uygulanması, kapağı deforme 
edebilir veya kapağa zarar verebilir.

Pil değiştirildikten sonra normal 
çalışma için

Kazaları önlemek için aşağıdaki uyarılara 
dikkat edin:

Daima kuru eller ile çalışın.
Nem pilin paslanmasına sebep olabilir.

Uzaktan kumandanın içindeki başka 
bir parçaya dokunmayın ve çıkarma-
yın.

Pil terminallerini bükmeyin.
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1 Kontağı <güç düğmesi> kapalı 
konuma getirin.

2 Sigorta kutusu kapağını açın.

 Motor bölmesi: A tipi sigorta kutusu 
(LC500)

Soldan direksiyonlu araçlar:

Tırnağı içeriye doğru itin ve kapağı kaldırın.

Sağdan direksiyonlu araçlar:

Tırnağı içeriye doğru itin ve kapağı kaldırın.

 Motor bölmesi: B tipi sigorta kutusu 
(LC500h)

Soldan direksiyonlu araçlar:

Tırnağı içeriye doğru itin ve kapağı kaldırın.

Sağdan direksiyonlu araçlar:

Tırnağı içeriye doğru itin ve kapağı kaldırın.

 Motor bölmesi: C tipi sigorta kutusu 
(LC500h)

Tırnağı içeriye doğru itin ve kapağı kaldırın.

 Bagaj kapağı

Bagaj paspasını çıkarın.

Sigortaların kontrolü ve 
değiştirilmesi

Elektrikli cihazlar çalışmıyorsa 
sigortalar yanmış olabilir. Böyle bir 
durumda, sigortaları kontrol edin 
ve gerekliyse değiştirin.

Sigortaların kontrolü ve değişti-
rilmesi
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Tırnağı içeriye doğru itin ve kapağı kaldırın.

 Sürücü tarafı gösterge paneli

Soldan direksiyonlu araçlar:

Tırnağı içeri doğru itin ve kapağı çıkarın.

Çıkarma veya takma işlemi sırasında tır-
nağı içeri ittiğinizden emin olun.

Sağdan direksiyonlu araçlar:

Tırnağı içeri doğru itin ve kapağı çıkarın.

Çıkarma veya takma işlemi sırasında tır-
nağı içeri ittiğinizden emin olun.

 Ön yolcu tarafı gösterge paneli

Soldan direksiyonlu araçlar:

Kapağı ve sonra ayak bölmesi ışık konnek-
törünü çıkarın.

Tırnağı içeri doğru itin ve kapağı çıkarın.

Çıkarma veya takma işlemi sırasında tır-
nağı içeri ittiğinizden emin olun.
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Sağdan direksiyonlu araçlar:

Kapağı ve sonra ayak bölmesi ışık konnek-
törünü çıkarın.

Tırnağı içeri doğru itin ve kapağı çıkarın.

Çıkarma veya takma işlemi sırasında tır-
nağı içeri ittiğinizden emin olun.

3 Sigorta çıkarma aletiyle sigortayı 
çıkartın.

Çıkarma aleti ile sadece A tipi sigortalar 
çıkartılabilir.

 LC500

 LC500h

4 Sigortanın atıp atmadığını kontrol 
edin.

Tip A ve B:
Atmış sigortaları aynı amper değerde yeni 
bir sigorta ile değiştirin. Amper değerleri, 
sigorta kutusu kapağında yer alır.

Tip C ve D:
Daha fazla bilgi için herhangi bir Lexus 
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bayisi veya Lexus servisi ya da güvenilir 
başka bir servise başvurun.

 Tip A

Normal sigorta

Atmış sigorta

 Tip B

Normal sigorta

Atmış sigorta

 Tip C

Normal sigorta

Atmış sigorta

 Tip D

Normal sigorta

Atmış sigorta

Sigorta değiştirildikten sonra
Kapağı takarken, tırnağın sıkıca takıldığın-

dan emin olun.

 Sigorta değiştirilmesine rağmen, farlar yan-
mıyorsa, ampul değişimi gerekebilir. 
(S.415)

 Sigortalar yeniden atarsa aracı herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele 
gösterin.

Devrede aşırı yük varsa
Sigortalar, aşırı yük durumunda atarak tüm 
kablo tesisatını korurlar.

Ampulleri değiştirirken
Lexus, bu araç için tasarlanmış orijinal Lexus 
ürünlerini kullanmanızı tavsiye eder. Bazı 
ampuller aşırı akım çekilmesini önlemek için 
tasarlanmış devrelere bağlı olduklarından, ori-
jinal olmayan veya bu araç için tasarlanmamış 
parçalar kullanılamayabilir.

A

B

A

B

A

DİKKAT

Sistemin zarar görmesini ve aracın 
yanmasını önlemek için

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması aracınızda hasara, 
yangına veya yaralanmalara neden olabi-
lir.

B

A

B



415

6

6-3. Kendinizin yapabileceği bakımlar
A

racın bakım
ı

Arka sis lambası

 Herhangi bir yetkili Lexus bayisi 
veya Lexus yetkili servisi ya da her-
hangi bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonel tarafından değiştirilmesi 
gereken ampuller

 Farlar

 Ön konum lambaları ve gündüz 
sürüş farları

DİKKAT

Atan sigortanın yerine kesinlikle başka 
bir nesne veya yüksek amperli bir 
sigorta takmayın.

Her zaman orijinal Lexus sigortası 
veya eşdeğerini kullanın.
Geçici bile olsa, kesinlikle sigorta 
yerine tel kullanmayın.

Sigortalarda veya sigorta kutusunda 
modifikasyon yapmayın.

UYARI

Sigortaları değiştirmeden önce

Elektriksel aşırı yüklenmesinin nedenini 
bulmak ve onarmak için en kısa sürede 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonele danışın.

Ampuller

Aşağıdaki ampulleri kendiniz 
değiştirebilirsiniz. Değişimden 
önce, değiştirilecek ampullerin 
watt değerini kontrol edin. Parça-
lara zarar gelebileceği için, değiş-
tirme işleminin herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı 
profesyonel tarafından yapılmasını 
öneririz.

Ampullerin konumları

A
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 Ön sinyal lambaları

 Dönüş lambaları

 Yan sinyal lambaları

 Park lambaları

 Stop lambaları

 Arka sinyal lambaları

 Geri vites lambaları

 Üst stop lambası

 Plaka lambaları

 LED ışıkları

Arka sis lambası dışındaki lambalar, LED 
gruplarından oluşur. LED’lerden biri bozu-
lursa, değiştirmek için aracınızı herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele 
götürün.

Merceğin iç kısmının buğulanması

Merceğin iç kısmının geçici olarak buğulan-
ması bir arıza göstergesi değildir. Aşağıdaki 
durumlarda daha fazla bilgi için herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele 
başvurun:

Merceğin iç kısmında büyük su damlala-
rının oluşması.

 Farın içinde su olması.

Ampulleri değiştirirken

S.414

 Arka sis lambası

1 Konnektörü sökün.

2 Ampul tabanını saat yönünün ter-
sine çevirin.

3 Ampulü çıkarın.

Ampulun değiştirilmesi
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4 Yeni bir ampul takın ve ampul yuva-
sını yerleştirerek ve saat yönünde 
döndürerek lamba ünitesine takın.

5 Konnektörü tekrar bağlayın.

Konnektörü tekrar bağladıktan sonra, 
ampul tabanından sızıntı olup olmadığını 
gözle kontrol etmek için arka sis lambasını 
açın.

DİKKAT

Ampullerin değiştirilmesi

Farı kapatın. Farları kapattıktan hemen 
sonra ampulleri değiştirmeyin. 
Ampuller sıcak olacağından yanıklara 
neden olabilir.

Çıplak elle ampulün cam kısmına 
dokunmayın. Ampulün cam kısmına 
dokunmamak mümkün değilse, ampu-
lün kirlenmemesi ve yağlanmaması için 
temiz bir bez ile tutun. 
Ayrıca ampul çizilirse veya düşerse 
kırılabilir veya patlayabilir.

Ampulü ve diğer sabitleme parçalarını 
tamamen takın. Aksi takdirde, ısı kay-
naklı hasar, yangın veya fara su girme 
durumu olabilir. Bu araca hasar verebi-
lir ve mercek içinde buğu oluşmasına 
neden olabilir.

Yangın çıkmasını veya hasar oluşma-
sını önlemek için

Ampulün tam olarak oturduğundan ve 
kilitlendiğinden emin olun.

Yüksek ısıdan dolayı hasar oluşmasını 
engellemek için takmadan önce 
ampulün watt değerini kontrol edin.
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7-1.Gerekli bilgiler

Dörtlü flaşörleri yakmak için düğmeye 
basın.

Dörtlü flaşörü kapatmak için düğmeye 
tekrar basın.

Dörtlü flaşörler
LC500: Motor çalışmıyor haldeyken dörtlü 
flaşörün uzun süreli kullanılması durumunda 
12 volt akü boşalabilir.

LC500h: Hybrid sistem çalışmadığında 
("READY" ışığı yanmıyorsa) dörtlü flaşörün 
uzun süreyle kullanılırsa 12 volt akü deşarj 
olabilir.

1 Fren pedalına sürekli ve sıkıca her 
iki ayağınızla basın.

Pedala sürekli olarak basıp çekmeyin, aksi 
takdirde fren yapmak için gereken kuvvet 
artacaktır.

2 Vites kolunu N konumuna alın.

 Vites kolu N konumuna alınırsa

3 Yavaşladıktan sonra, aracınızı yol 
kenarında güvenli bir yerde durdu-
run.

4 Motoru <hybrid sistem> durdurun.

 Vites kolu N konumuna alınamı-
yorsa

3 Aracın hızını mümkün olduğunca 
azaltabilmek için her iki ayağınızla 
fren pedalına basmaya devam edin.

4 Motoru <hybrid sistem<> durdur-
mak için, kontağı <güç düğmesi> 
2 saniye veya daha uzun süre 
boyunca basılı tutun veya hızlı bir 

Dörtlü flaşörler

Dörtlü flaşör, arıza nedeniyle aracı-
nızın yol üzerinde kalması duru-
munda diğer sürücüleri uyarmak 
için kullanılır.

Kullanım talimatları

Aracınızı acil bir durumda 
durdurmak gerekirse

Sadece acil bir durumda, örneğin 
aracın normal şekilde durdurulması 
imkansız hale gelirse, aşağıdaki 
işlemi yaparak aracı durdurun:

Aracı durdurma
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şekilde arka arkaya 3 kez basıp 
bırakın.

5 Aracı yol kenarında güvenli bir 
yerde durdurun.

 Önce emniyet kemerini çıkarın.

 Kapı açılabiliyorsa, kapıyı açın ve 
araçtan çıkın.

 Kapı açılamazsa elektrikli cam düğ-
mesini kullanarak camı açın ve araç-
tan cam yoluyla çıkın.

 Cam elektrikli cam düğmesini kulla-
narak açılamazsa, sakin olun ve ara-
cın içindeki su seviyesi aracın 
içindeki su basıncının aracın dışın-
daki su basıncına eşit olduğu nok-
taya gelene kadar bekleyin ve 
ardından kapıyı açın ve araçtan 
çıkın.

DİKKAT

Sürüş sırasında motorun <hybrid sis-
tem> durdurulması gerekirse

Direksiyon sistemindeki güç desteği kay-
bolur ve direksiyon simidini döndürmek 
zorlaşır. Motoru <hybrid sistem> durdur-
madan önce mümkün olduğunca yavaş-
lamaya çalışın.

Araç yükselen suda takılmışsa

Aracın suya batması durumunda, 
sakin olun ve aşağıdakileri yapın.

DİKKAT

Acil durumda kaçış için acil durum 
çekicini* kullanma

Ön yan camlar ve arka yan camların yanı 
sıra arka cam acil kaçış için kullanılan bir 

acil durum çekiciyle* kırılabilir.

Bununla birlikte, bir acil durum çekici 
lamine cam olduğu için ön camı parçala-
yamaz.
*: Bir acil durum çekici hakkında daha 

fazla bilgi için Lexus bayinize veya 
piyasadaki aksesuar üreticisine başvu-
run.
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DİKKAT

Aracı camdan terk etmek
Camdan terk etmenin oturma pozisyonu, 
yolcu vücut tipi vb. nedeniyle mümkün 
olmadığı durumlar vardır.

Bir acil durum çekicini kullanırken, açıklı-
ğın erişilebilir ve kaçacak kadar büyük 
olmasını sağlamak için koltuk konumu-
nuzu ve cam açıklığının boyutunu düşü-
nün.
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7-2.Acil bir durumda yapılması gerekenler

Aracınızı çekmek gerekirse

Aracınızın çekilmesi gerekirse, bu 
işlemi herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi ya da Lexus servisi veya 
başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonele veya ticari çekici/kurta-
rıcı hizmetleri veren bir şirkete, 
tekerlekten askı tipi çekici kamyon 
veya kayar kasalı kurtarıcı kullana-
rak yaptırmanızı tavsiye ederiz.

Tüm çekme işlemlerinde emniyet 
zinciri kullanın ve tüm ilgili trafik 
kanunlarına uyun.

DİKKAT

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması, ciddi şekilde yara-
lanmalara veya ölüme neden olabilir.

Aracı çekerken
LC500: Aracı tüm tekerlekler yoldan 
ayrılmış şekilde çekin. Araç çekilirken 
lastikler yerle temas ederse, aktarma 
organları ve ilgili parçalar hasar görebilir 
veya aracın yönü değiştiği için kaza ola-
bilir.

LC500h: Aracı tüm tekerlekler yoldan 
ayrılmış şekilde çekin. Araç, lastikler 
zemine temas ederken çekilirse, aktarma 
organları ve ilgili parçalar hasar görebilir, 
aracın yönü değiştirildiğinde bir kaza 
meydana gelebilir veya hasar veya arıza-
nın niteliğine bağlı olarak motorun çalış-
ması sonucu oluşan elektrik, bir yangın 
çıkmasına neden olabilir.

Araç çekilirken
Halat veya zincir kullanarak çekildi-

ğinde, çekme kulaklarına ve çekme 
halatına veya zincirine aşırı yük bindi-
rebilecek ani kalkışlardan kaçının. 
Çekme kulakları, halatlar veya zincir-
ler hasar görebilir, dağılan parçalar 
insanlara çarpabilir ve ciddi hasara 
neden olabilir.

Kontağı <güç düğmesi> kapalı konuma 
getirmeyin.
Park kilidi arka tekerlekleri kilitleye-
ceği için bu durum kazaya neden ola-
bilir. Ayrıca, direksiyon kilitlenebilir ve 
çalışmayabilir.

Çeki kulaklarını araca bağlarken
Çeki kulaklarının düzgün şekilde bağlan-
dığından emin olun.
Düzgün takılmayan çekme kulakları, 
çekme işlemi sırasında gevşeyebilir.
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Aşağıdaki durumlarda aracınız halat 
veya zincir kullanarak başka bir araç 
tarafından çekilemez, çünkü arka 
tekerlekler park kilidi nedeniyle kilit-
lenmiş olabilir. Daha fazla bilgi için her-
hangi bir Lexus bayisi ya da Lexus 
servisi veya güvenilir başka bir çekici 
firmasına başvurun.

 Vites kontrol sisteminde bir arıza 
vardır. (S.204, 208, 441)

 Motor blokaj <immobilizer> siste-
minde bir arıza olabilir. (S.75)

 Akıllı giriş ve çalıştırma sistemde bir 
arıza olabilir. (S.449)

 12 volt akü boşaldığında. (S.452)

Aşağıdaki durumlar aktarma organla-
rıyla ilgili bir arızaya işaret edebilir. 
Aracı çekmeden önce herhangi bir 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 
güvenilir başka bir çekici firmasına baş-
vurun.

 LC500: Motor çalışıyor ancak araç 
hareket etmiyorsa.

 LC500h: Araç bilgi ekranında hyb-
rid sistem uyarı mesajı görüntüleni-
yorsa ve araç hareket etmiyorsa.

 Araçtan olağan dışı sesler geliyorsa.

Gövde hasarını önlemek için askı tipi 
çekici ile aracınızı çekmeyin.

UYARI

Tekerlekten askı tipi çekici ile çekilir-
ken araçta hasar oluşmasının engel-
lenmesi

Kontak <güç düğmesi> kapalı konum-
dayken aracınızı arkadan çekmeyin. 
Direksiyon kilidi sistemi ön tekerlekleri 
düz konumda tutmak için yeterince 
güçlü değildir.

Aracınızı kaldırırken, aracın diğer ucu-
nun yerden yüksekliğinin çekme için 
uygun olduğundan emin olun. Yeterli 
yükseklik sağlanamazsa aracınız 
çekme işlemi sırasında hasar görebilir.

Askı tipi çekici ile çekilirken araçta 
hasar oluşmasının engellenmesi

Askı tipi çekici ile aracınızı önden veya 
arkadan çekmeyin.

Acil durumda araç çekilirken aracın 
hasar görmesini önlemek için

Çelik halatları veya zincirleri süspansiyon 
elemanlarına bağlamayın.

Başka bir araç tarafından çekil-
menin mümkün olmadığı durum-
lar

Çekmeden önce bayiye başvu-
rulması gereken durumlar

Askı tipi çekici ile araç çekme
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A

rıza durum
unda

 Önden

Arka tekerleklerin altında bir çekme 
römorku kullanın.

 Arkadan

Ön tekerleklerin altında bir çekme 
römorku kullanın.

Aracınız kayar kasalı taşıyıcı ile çekili-
yorsa, şekilde gösterilen yerlerden 
bağlanması gerekir.

Aracınızın hareket etmesini engelle-
mek için zincir veya kablo kullanılı-
yorsa, resimde siyahla gösterilen 
açıların 45° olması gerekmektedir.

Aracınızı çok sıkı şekilde bağlamayın, 
aksi takdirde aracınız zarar görebilir.

Acil durumda çekici/kurtarıcı bula-
mazsanız, aracınızı çekme kulaklarına 
çelik halat veya zincir bağlayarak kısa 
süreliğine çekebilirsiniz. Bu şekilde 
çekme sadece sert zeminli yollarda, 
kısa süreliğine ve 30 km/saat altındaki 
hızlarda uygulanmalıdır.
Direksiyonu çevirmek ve frene basmak 
için araç içinde bir sürücü bulunmalıdır. 
Tekerlekler, aktarma organları, akslar, 
direksiyon sistemi ve fren sistemi iyi 
durumda olmalıdır.

Askı tipi çekici kamyonla aracı 
çekme

Kayar kasalı kurtarıcı ile aracı 
çekme

Acil durumlarda araç çekme
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Aracınızı başka bir araçla çektirmek 
için çeki kulağı aracınıza monte edil-
melidir. Aşağıdaki prosedürü kullana-
rak çekme kulağını takın.

1 Tornavidayı ve çekme kulağını çıka-
rın. (S.400)

2 Düz uçlu tornavida kullanarak 
kulak kapağını çıkarın.

Boyaya zarar vermemek için şekilde göste-
rildiği gibi tornavida ve gövde arasına bir 
bez parçası koyun.

3 Çekme kulağını deliğe sokun ve 
biraz sıkın.

4 Tornavida veya sert bir metal çubuk 
kullanarak çekme kulağını sıkın.

5 Çekme halatını veya zincirleri 
çekme kulaklarına emniyetli bir 
şekilde bağlayın.

Araç gövdesine zarar vermemeye dikkat 
edin.

6 Çekilmekte olan araca girin ve 
motoru <hybrid sistem> çalıştırın.

Motor <hybrid sistem> çalışmazsa, kontağı 
<güç düğmesi> KONTAK AÇIK konu-
muna getirin.

7 Vitesi N konumuna getirin ve park 
frenini serbest bırakın.

Araç çekilirken
Aracınızın motoru <hybrid sistem> kapalı 
durumdayken fren ve direksiyon takviyesi 
de çalışmaz, bu nedenle direksiyonu çevir-
mek ve fren yapmak zorlaşır.

Acil durumlarda araç çekme 
prosedürü
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A

rıza durum
unda

 Aracınızın altındaki sıvı kaçakları.
(Klima sisteminde yoğuşan suyun 
alttan damlaması normaldir.)

 Patlak görünümlü lastikler veya düz-
gün olmayan lastik aşınması

 Soğutma sıvısı sıcaklık göstergesinin 
sürekli normalin üzerinde olması.

 Egzoz sesinde değişiklik olması

 Dönüşlerde lastiklerden aşırı ses 
gelmesi

 Süspansiyon sisteminden gelen 
anormal sesler

 Motordan <hybrid sistem> vuruntu 
veya başka sesler gelmesi

 Motorunuzun teklemesi, bayılması 
veya gürültülü çalışması

 Fark edilebilir miktarda güç kaybı

 Frenleme sırasında aracın güçlü bir 
şekilde bir tarafa çekmesi

 Düz bir yolda sürüş sırasında aracın 
güçlü bir şekilde bir tarafa çekmesi

 Frenleme etkinliğinde azalma, 
pedalda sünger hissi, pedalın nere-
deyse tabana temas etmesi

Bir arıza olduğunu düşünüyorsa-
nız

Aşağıdaki belirtilerden herhangi 
birini fark etmeniz, aracınızda ayar 
veya onarım gerektiği anlamına 
gelmektedir. Daha fazla bilgi için 
herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya 
da Lexus servisine veya güvenilir 
başka bir servise başvurun.

Görünür belirtiler

İşitilebilen belirtiler

Kullanım ile ilgili belirtiler
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Sistem devreye girdikten sonra motoru 
çalıştırmak için aşağıdaki talimatları 
uygulayın.

1 Güç düğmesini ACCESSORY 
veya kapalı konuma alın.

2 Motoru yeniden çalıştırın.

Yakıt kesme sistemi (LC500)

Kaza sonrası hava yastığının açıl-
ması ya da motorun durması 
halinde yakıt sızıntı riskini en aza 
indirmek için yakıt kesme sistemi 
motora yakıt beslemeyi durdurur.

Motorun yeniden çalıştırılması

UYARI

Motoru çalıştırmadan önce
Aracınızın üzerinde bulunduğu zemini 
inceleyin.
Zemin üzerinde yakıt sızıntısı tespit eder-
seniz, yakıt sistemi hasar görmüştür ve 
onarım gerekmektedir. Motoru çalıştır-
mayın.
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A

rıza durum
unda

 Fren sistemi uyarı ışığı (sesli uyarı)

 Şarj sistemi uyarı ışığı*

*: Bu ışık araç bilgi ekranında yanar.

Uyarı ışığı yanıyorsa veya sesli uyarı geliyorsa

Herhangi bir uyarı ışığı yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa, sakin bir şekilde aşa-
ğıdaki talimatları uygulayın. Herhangi bir uyarı ışığı bir süre yandıktan veya 
yanıp söndükten sonra söndüyse, bu durum sistemde bir arıza olduğunu gös-
termez. Ancak, bu devam ederse aracı herhangi bir Lexus bayisi ya da Lexus 
servisi veya güvenilir başka bir servise gösterin.

Uyarı ışıklarına veya uyarı seslerine yapılan işlemler

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

(kırmızı)

Anlamı:
Düşük fren hidroliği seviyesi; ya da
Fren sistemi arızası

Park freni indirilmediğinde de bu uyarı ışığı yanar. Park freni tamamen indiril-
dikten sonra uyarı ışığı sönüyorsa, sistem düzgün çalışıyordur.

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.

Fren balatalarının aşındığını gösterir (yalnızca sağdaki pedler algılanabilir)

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

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Aracın akü şarj sisteminde arıza olduğunu gösterir

Aracınızı hemen güvenli bir yerde durdurun ve herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi veya Lexus servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı 
profesyonele başvurun.
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 Düşük motor yağı basıncı uyarı ışığı* (uyarı sesi)

*: Bu ışık araç bilgi ekranında yanar.

 Arıza gösterge lambası (uyarı sesi)

 SRS uyarı ışığı

 ABS uyarı ışığı (sesli uyarı)

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Motor yağ basıncının çok düştüğünü gösterir

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

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Aşağıdaki sistemlerde arıza olabileceğini gösterir:
Elektronik motor kontrol sistemi;
Hybrid sistem (LC500h);
Elektronik gaz kelebeği kontrol sistemi;
Elektronik otomatik şanzıman kontrol sistemi (LC500); veya
Elektronik hybrid şanzıman kontrol sistemi (LC500h)

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

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Aşağıdaki sistemlerde arıza olabileceğini gösterir:
SRS hava yastığı sistemi; ya da
Aktif gergili emniyet kemeri sistemi

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

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Aşağıdaki sistemlerde arıza olabileceğini gösterir:
ABS veya
Fren destek sistemi

Aracı herhangi bir Lexus bayisi veya servisine ya da güvenilir başka bir 
servise gösterin.
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A

rıza durum
unda

 Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarı ışığı (uyarı sesi)

 PCS uyarı ışığı (sesli uyarı)

 LKA göstergesi*

*: Bu ışık araç bilgi ekranında yanar.

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

(kırmızı)
veya

(sarı)

Elektrik motorlu direksiyon sisteminde (EPS) arıza olduğunu gösterir

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

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

(Yanıp söner 
veya yanar)

(bazı model-
lerde)

Aracın aşırı derecede sıcak/soğuk olması veya bir ön sensörün etrafında 
kir olması vb. nedeniyle, PCS'de (Çarpışma Öncesi Sistemi) bir arıza oldu-
ğunu veya sistemin geçici olarak kullanılamayacağını gösterir. (S.260, 
438)

Araç bilgi ekranındaki talimatları uygulayın. (S.260, 438)

PCS (Çarpışma Öncesi Sistemi) veya VSC (Araç Denge Kontrol Sistemi) 
sistemi devre dışı bırakılırsa, PCS uyarı ışığı yanacaktır.

S.318

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

(turuncu)
(bazı model-

lerde)

LKA (Şerit takip Desteği)’da arıza olduğunu gösterir

Araç bilgi ekranında "Lane Keeping Assist Unavailable" (Şerit Takip 
Desteği Kullanılamıyor) mesajı görüntülendiğinde LKA sistemini kapa-
tın ve aracı kısa bir süreliğine sürün ve tekrar LKA sistemini açın. 
(S.264)
Yukarıdakiler dışında bir mesaj görüntüleniyorsa mesajdaki talimatları 
takip edin.
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 Kayma göstergesi

 Etkin Frenleme Sistemi uyarı ışığı/Sürüş Kalkış Kontrolü uyarı ışığı (sesli 

uyarı)*

*: Bu ışık araç bilgi ekranında yanar.

 Frenin basılı tutulduğunu belirten gösterge ışığı

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Aşağıdaki sistemlerde arıza olabileceğini gösterir:
VSC (Araç Denge Kontrol) sistemi;
TRC (Çekiş Kontrol) sistemi veya
Yokuşta kalkış destek kontrol sistemi

VSC, TRC veya ABS sistemi çalışırken ışık yanıp söner.

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

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Uyarı ışığı yanıp söndüğünde (ve sesli uyarı verildiğinde):

Etkin Frenleme Sistemi ya da Sürüş Kalkış Kontrolünde arıza olduğunu gös-
terir

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

Gaz pedalına basarken vites konumunun değiştirildiğini ve Sürüş Kalkış 
Kontrolünün çalıştırıldığını gösterir

Gaz pedalını geçici olarak bırakın.

Uyarı ışığı yanıp söndüğünde (ve sesli uyarı verilmediğinde):

Gaz ve fren pedalına aynı anda basıldığını gösterir

Gaz pedalını bırakın ve fren pedalına basın.

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

(yanıp söner)

Fren basılı tutma sisteminde arıza olduğunu gösterir

Aracı herhangi bir Lexus bayisi veya servisine ya da güvenilir başka bir 
servise gösterin.
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A

rıza durum
unda

 Park freni göstergesi

 Fren sistemi uyarı ışığı

 Düşük yakıt seviyesi uyarı ışığı

 Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri uyarı ışığı (sesli uyarı)*

*: Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri sesli uyarısı:

Emniyet kemeri uyarı sesi, sürücünün ve ön yolcunun emniyet kemerinin takılmadığını bil-
dirmek için uyarı verir. Araç 20 km/saat hıza ulaştıktan sonra sesli uyarı devreye girer ve 
30 saniye boyunca çalar. Emniyet kemeri hala takılmamışsa, sesli uyarı farklı bir tonda 
90 saniye daha çalacaktır.

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

(yanıp söner)

Park fren sisteminde arıza olduğunu gösterir

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

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

(sarı)

Aşağıdaki sistemlerde arıza olabileceğini gösterir:
Elektronik kontrollü fren sistemi
Geri kazanımlı fren sistemi (LC500h)
Park freni sistemi

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

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Depoda kalan yakıt miktarının yaklaşık 12,1 L veya daha az olduğunu gösterir

Aracınıza yakıt doldurun.

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Sürücü ve/veya ön koltukta oturan yolcunun emniyet kemeri takmadığını bil-
dirir

Emniyet kemerini takın.
Ön yolcu koltuğunda oturan varsa, uyarı ışığının (uyarı sesi) kapanması 
için ön yolcu koltuğu emniyet kemerinin takılması gerekir.
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 Arka yolcu emniyet kemeri uyarı ışığı (sesli uyarı)*1)*2

*1: Arka yolcu emniyet kemeri sesli uyarısı:

Arka yolcular kemerlerini bağlamadıkları takdirde emniyet kemeri uyarı sesi yolcuları uya-
rır. Araç 20 km/saat hıza ulaştıktan sonra sesli uyarı devreye girer ve 30 saniye boyunca 
çalar. Emniyet kemeri hala takılmamışsa, sesli uyarı farklı bir tonda 90 saniye daha çalacak-
tır.
*2: Bu ışık orta panelde yanar.

 Ana uyarı ışığı (sesli uyarı)

 Lastik basıncı uyarı ışığı

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Arka koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takmadıklarını bildirir

Emniyet kemerini takın.

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Sesli uyarı ve yanıp sönen uyarı ışığı, ana uyarı sisteminin bir arıza algıladığını 
gösterir.

S.438

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Işık yandığında:
Aşağıdaki gibi düşük lastik basıncı olan durumlar
Doğal sebepler (S.436)
Patlak lastik (S.444)

 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.

Işık bir dakika boyunca yanıp söndükten sonra yandığında:
Lastik basınç uyarı sisteminde arıza

Sistemi herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus servisi veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele gösterin.
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A

rıza durum
unda

 Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı uyarı ışığı (sesli uyarı)*

*: Bu ışık araç bilgi ekranında yanar.

 Hybrid sistem hararet uyarı ışığı (sesli uyarı)* (LC500h)

*: Bu ışık araç bilgi ekranında yanar.

Ön yolcu algılama sensörü ve emniyet kemeri uyarı ışığı ve sesli uyarısı
Ön yolcu koltuğuna yük konduğunda, ön yolcu algılama sensörü koltukta yolcu oturma-

masına rağmen uyarı ışığının yanıp sönmesine ve uyarı sesinin duyulmasına neden olabilir.

Koltuğa yastık konarsa sensör yolcuyu algılamayabilir. Bu durumda uyarı ışığı düzgün 
çalışmayabilir.

Aracı kullanırken arıza uyarı ışığı yanarsa
Yakıt deposu tamamen boş olduğunda, arıza uyarı ışığı yanar. Yakıt deposu boşsa hemen 
yakıt alın. Uyarı ışığı birkaç sürüşten sonra sönecektir.

Arıza uyarı ışığı sönmezse, en kısa sürede herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus servi-
sine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarı ışığı (uyarı sesi)
12 voltluk akünün şarjı yetersiz olduğunda veya geçici voltaj düşüşlerinde, elektrikli direksi-
yon sistemi uyarı ışığı yanabilir ve sesli uyarı duyulabilir.

 Lastik basıncı uyarı ışığı
Lastik basıncı uyarı sisteminde bir arıza meydana geldiğinde, sürücüyü uyarmak için lastik 
basıncı uyarı ışığı yanıp söner. Bununla birlikte, uyarı ışığı 1 dakika boyunca yanıp sönüyorsa 
ve daha sonra yanık kalıyor ve uyarı ışığının yanıp söndüğünü belirlemeyi zorlaştırıyorsa, 
kontağı <güç düğmesi> kapalı konumdan KONTAK AÇIK konumuna getirin ve uyarı ışıkla-
rının yanıp söndüğünü kontrol edin.

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Motor soğutma sıvısı sıcaklığının yükseldiğini gösterir

Aracınızı derhal güvenli bir yerde durdurun.
Müdahale yöntemi (S.460, 463)

Uyarı ışığı Ayrıntılar/İşlemler

Hybrid sistemin hararet yaptığını gösterir

Ağır koşullarda kullanım sonucunda bu ışık görüntülenebilir. (Örneğin, uzun 
süreyle yokuş yukarı sürüş yapıldığında.)

Aracınızı güvenli bir yerde durdurun.
Müdahale yöntemi (S.464)
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 Lastik basıncı uyarı ışığı yandığında
Lastik sıcaklığı yeterince düştükten sonra aşağıdaki adımları izleyin.

Lastik basıncını kontrol edin ve uygun seviyeye ayarlayın.

Uyarı ışığı birkaç dakika bekledikten sonra hala sönmüyorsa, lastik basıncının belirtilen 
seviyede olduğunu kontrol edin ve sıfırlama işlemini yapın. (S.397)

Yukarıdaki işlemler lastik sıcaklığının yeterince düşmesini beklemeden yapılırsa, uyarı ışığı 
tekrar yanabilir.

 Lastik basıncı uyarı ışığı doğal nedenlerden dolayı yanabilir
Doğal hava kaçakları ve sıcaklık nedeniyle oluşan lastik basıncı değişimleri gibi doğal 
nedenlerden dolayı lastik basıncı uyarı ışığı yanabilir. Bu durumda, lastik basıncını ayarlaya-
rak ışık söndürülebilir (birkaç dakika sonra).

Aşağıdaki durumlarda, lastik basıncı uyarı sistemi düzgün çalışmayabilir

S.388

 Lastik basıncı uyarı ışığı 1 dakika yanıp söndükten sonra sık sık yanıyorsa
Kontak <güç düğmesi> KONTAK AÇIK konumuna getirildiğinde lastik basıncı uyarı ışığı 
hızlı bir şekilde 1 dakika yanıp söndükten sonra yanıyorsa, aracı herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya Lexus servisine ya da başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele gösterin.

Sesli uyarı

Bazı durumlarda gürültülü bir yerde veya müzik sesinden dolayı uyarı sesi duyulmayabilir.

DİKKAT

Hem ABS, hem de fren sistemi uyarı ışığı yanık kalıyorsa
Aracınızı hemen güvenli bir yerde durdurun ve herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya 
Lexus servisine veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun. ABS sis-
temi çalışmayabilir ve araç frenleme sırasında son derece dengesiz hale gelerek ciddi 
yaralanmayla veya ölümle sonuçlanacak bir kazaya neden olabilir.

Elektrik motorlu direksiyon sistemi uyarı ışığı yandığında
Işık sarı renkte yandığında, direksiyona sağlanan destek kısıtlıdır. Işık kırmızı renkte 
olduğunda, hidrolik direksiyon yardımı kaybolur ve direksiyon simidi kullanımı aşırı 
derecede ağırlaşır. Direksiyon simidi kullanımı her zamankinden daha ağır oldu-
ğunda, direksiyon simidini sıkıca kavrayın ve normalden daha fazla güç kullanarak 
çevirin.

Lastik basıncı uyarı ışığı yanarsa
Aşağıdaki uyarıları dikkate alın. Dikkate alınmadığı takdirde aracın kontrolü kaybedi-
lebilir ve ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Mümkün olan en kısa sürede en uygun hıza yavaşlayın. 80 km/saat üzerinde sür-
meyin.

Lastik hava basıncını derhal kontrol edin ve ayarlayın.
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DİKKAT

Lastik basıncı uyarı ışığı lastik basıncı ayarlandıktan sonra hala yanıyorsa, lastiğiniz 
muhtemelen patlamıştır. Patlak lastiği en yakın herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya 
da Lexus servisi veya güvenilir başka bir servise değiştirtin.

Ani manevralardan ve fren yapmaktan kaçının. Lastikler aşınırsa direksiyon ve fren 
hakimiyetini kaybedebilirsiniz.

Patlama veya ani hava kaçağı olursa
Lastik basıncı uyarı sistemi hemen devreye girmeyebilir.

UYARI

Lastik basıncı uyarı sisteminin doğru çalışması için
Farklı teknik özellikleri olan veya farklı üreticilerin lastiklerini kullanmayın, aksi tak-
dirde lastik basınç uyarı sistemi doğru çalışmayabilir.
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Uyarı mesajı görünüyorsa

Araç bilgi ekranı sistem arızalarını, 
hatalı işlemleri ve bakım ihtiyacını 
belirten mesajlar görüntüler. Mesaj 
göründüğünde, mesaja uygun ola-
rak gerekli düzeltme işlemlerini 
yapın.

Ana gösterge orta konumdayken:

Ana uyarı ışığı

Araç bilgi ekranında uyarı mesajı oldu-
ğunu göstermek için ana uyarı ışığı da 
yanar veya yanıp söner.

Araç bilgi ekranı

Araç bilgi ekranındaki mesajın talimatla-
rını izleyin.

Aşağıdaki işlemler tamamlandıktan 
sonra herhangi bir uyarı mesajı tekrar 
görünürse, yetkili bir Lexus bayisine 
veya Lexus yetkili servisine veya her-
hangi bir yetkin ve donanımlı profesyo-
nele başvurun.

A

B

Ana gösterge yan konumdayken:

Ana uyarı ışığı

Araç bilgi ekranında uyarı mesajı oldu-
ğunu göstermek için ana uyarı ışığı da 
yanar veya yanıp söner.

Araç bilgi ekranı

Araç bilgi ekranındaki mesajın talimatla-
rını izleyin.

Aşağıdaki işlemler tamamlandıktan 
sonra herhangi bir uyarı mesajı tekrar 
görünürse, yetkili bir Lexus bayisine 
veya Lexus yetkili servisine veya her-
hangi bir yetkin ve donanımlı profesyo-
nele başvurun.

A

B
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Uyarı ışıkları ve uyarı sesleri, mesajın içeriğine göre aşağıdaki gibi çalışırlar. Bir 
mesaj bir bayi tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyorsa, aracın herhangi 
bir yetkili Lexus bayisine veya Lexus yetkili servisine veya güvenilir bir servise der-
hal kontrol ettirin.

*: Mesaj araç bilgi ekranında ilk kez görüntülendiğinde sesli uyarı verilir.

Uyarı mesajları

Aşağıda açıklanan uyarı mesajları, çalışma koşulları ve araç özelliklerine bağlı olarak gerçek 
mesajlardan farklı olabilir.

Sistem uyarı ışıkları

Aşağıdaki durumlarda ana uyarı ışığı yanmaz veya yanıp sönmez. Bunun yerine farklı bir 
uyarı ışığı yanar mesajla birlikte yanar ve aynı zamanda araç bilgi ekranında bir resim görün-
tülenir.

ABS sisteminde arıza

Mesajlar ve uyarılar

Sistem uyarı 
ışığı Sesli uyarı* Uyarı

Yanar Yanar Ses gelir Sürüşle ilgili bir sistem arızasını veya 
düzeltme istemi yapılmadığı takdirde 
tehlike oluşturabilecek önemli durum-
ları belirtir

Yanar  Ses gelir

 Yanar ya da 
yanıp söner

Ses gelir
Araç bilgi ekranında görünen sistemde 
bir arıza olabileceği durumlarda

Yanıp söner  Ses gelir
Aracın zarar görebileceğini veya teh-
like oluşturabilecek bir durumu belirtir

Yanar  Ses gelmez
Elektrikli parçalardaki bir arızayı, par-
çaların durumunu veya bakım ihtiyacını 
belirtir

Yanıp söner  Ses gelmez
Bir işlemin hatalı gerçekleştirilmesi gibi 
bir durumu veya bir işlemin nasıl doğru 
şekilde gerçekleştirileceğini belirtir
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ABS uyarı ışığı yanar. (S.430)

Şarj sisteminde arıza

Şarj sistemi uyarı ışığı yanar. (S.429)

 Frenleme sisteminde arıza

Fren sistemi uyarı ışığı yanar. (S.429)

Lastik basınç uyarı sisteminde arıza

Lastik basıncı uyarı ışığı yanar. (S.434)

Kalan yakıt seviyesi düşük

Düşük yakıt seviyesi uyarı ışığı yanar. (S.433)

 “Hybrid System Overheated Reduced Output Power” (Hybrid Sistem Aşırı Isındı, Güç 
Çıkışı Azaltıldı) (LC500h) görüntülenirse

Ağır koşullarda kullanım sonucunda bu mesaj görüntülenebilir. (Örneğin, uzun süreyle 
yokuş yukarı sürüş yapıldığında.) Durunuz ve kontrol edin. (S.463)

 “Traction Battery Needs to be Protected Refrain From the Use of N Position” (Çekiş 
aküsü korunmalıdır, N konumu kullanımından kaçının) (LC500h) görüntülenirse

Bu mesaj vites kolu N konumundayken görüntülenebilir.

Vites N konumundayken hybrid akü (çekiş aküsü) şarj edilemediğinden, araç durduğunda 
vitesi P konumuna getirin.

 “Traction Battery Needs to be Protected. Shift into P to restart” (Çekiş aküsünün 
korunması gerekir. Yeniden çalıştırmak için P'ye alın) (LC500h) görüntülenirse

Bu mesaj, hybrid akü (çekiş aküsü) şarjı aşırı derecede düşük olduğunda, araç belirli bir süre 
için seçilmiş olan N konumunda bırakılmış olduğunda görüntülenir.

Aracı kullanırken P konumuna geçin ve hybrid sistemi yeniden çalıştırın.

 “Shift to P Before Exiting Vehicle” (Aracı Terk Etmeden Önce P Konumuna Alın) 
mesajı görüntülendiğinde

Vites kolu P dışında bir konumdayken kontak <güç düğmesi> kapalı konuma getirilmeden 
sürücü kapısı açılır. Vites konumunu P'ye alın.

 “Shift Is in N Release Accelerator Before Shifting” (Vites Kolu N Konumunda Vites 
Değiştirmeden Önce Gaz Pedalını Bırakın) mesajı görüntülendiğinde

Vites kolu N konumundayken gaz pedalına basılmış. Gaz pedalını serbest bırakın ve vitesi D 
veya R konumuna alın.

 “Depress Brake When Vehicle Is Stopped Hybrid System May Overheat” (Araç Dur-
duğunda Fren Pedalına Basın, Hybrid Sistem Aşırı Isınabilir) mesajı (LC500h) görüntü-
lendiğinde

Araç yokuşta, durdurulduğunda vb. aracı sabit tutmak için gaz pedalına basıldığında bu 
mesaj görüntülenir. Hybrid sistem aşırı ısınabilir. Gaz pedalını bırakın ve fren pedalına basın.

 “Shift system malfunction Driving unavailable” (Vites sistemi arızası, sürüş yapılamaz) 
görüntülenirse

Vites kontrol sisteminde bir arıza vardır. Aracı herhangi bir Lexus bayisi veya servisine ya da 
güvenilir başka bir servise gösterin.
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 "Auto Power Off to Conserve Battery" (Aküyü korumak için güç otomatik olarak kapatıldı) 
görüntülenirse

LC500:
Otomatik güç kesme fonksiyonu nedeniyle güç kesilmiştir. Daha sonra motoru çalıştırdığınızda, 
aracın motor devrini hafifçe artırın ve 12-volt akünün şarj olması için gereken yaklaşık 5 dakika 
boyunca bu motor devrini koruyun.

LC500h:
Otomatik güç kesme fonksiyonu nedeniyle güç kesilmiştir. Hybrid sistemi bir daha çalıştırdığı-
nızda, 12 volt aküyü şarj etmek için hybrid sistemi yaklaşık 5 dakika boyunca çalıştırın.

Vites kolu çalışmasının gerekliliğini gösteren bir mesaj gösterilirse
Vites kolunun yanlış çalıştırılmasını veya aracın beklenmedik şekilde hareketini önlemek için, araç 
bilgi ekranında vites değiştirme isteyen bir mesaj gösterilebilir. Bu durumda, mesajın talimatını 
takip edin ve vites kolunu hareket ettirin.

 “Front Camera Unavailable” (Ön kamera kullanılamıyor) veya “Front Camera Vision Bloc-
ked Clean and Demist Windshield” (Ön kamera görüşü bloke olmuş ve Ön camı temizleyin 
ve buğusunu alın) görüntülenirse

Mesajda görüntülenen sorun çözülene kadar aşağıdaki sistemlerin çalışması durabilir. (S.260, 
438)

PCS (Çarpışma öncesi Sistemi) (bazı modellerde)

 LKA (Şerit Takip Desteği) (bazı modellerde)

 Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit hız kontrol sistemi (bazı modellerde)

Otomatik Uzun Far (bazı modellerde)

 “Engine Stopped Steering Power Low” (LC500) (Motor durduruldu, direksiyon gücü 
düşük veya “Hybrid System Stopped Steering Power Low” ((Hybrid sistem durduruldu, 
direksiyon gücü düşük) (LC500h) gösterilirse

Direksiyon aşırı sert olabilir. Direksiyon normalden sert olursa sıkıca kavrayınız ve normalden 
daha fazla kuvvet uygulayarak kullanın.

 “Warming Up Maximum Vehicle Speed: 110km/h” is shown (LC500h) (Isınmakta, Maksi-
mum Araç Hızı: 110 km/s) görüntülenirse

Şanzıman ısınmakta ve araç 110 km/saat üzerinde sürülemez. Şanzıman ısınana kadar bekleyin.

 “Stop the vehicle in a safe place Shift to P position” (Aracı güvenli bir yerde durdurun ve P 
konumuna alın) (LC500h) mesajı görüntülenirse

Hybrid sistemde bir arıza olabilir veya vites konumu uzun süre N'ye alınmış olabilir. Aracınızı 
hemen durdurunuz ve herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus servisine veya başka bir yetkin 
ve donanımlı profesyonele başvurun.

 “Oil Maintenance Required Soon” (Yakında yağ bakımı gerekecek) (LC500h) görünürse
Motor yağının değişmesi gerekecektir. Motor yağını kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. 
Motor yağı değiştirildikten sonra mesaj sıfırlanmalıdır. (S.379)

 “Engine Oil Level Low Add or Replace” (Motor yağ seviyesi düşük, ekle veya değiştir) 
mesajı gösterilirse

Motor yağı seviyesi düşük. Motor yağı seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa ilave edin. Araç 
yokuştayken bu mesaj görüntülenebilir. Mesajın kaybolduğunu görmek için aracı düz bir zemin 
üzerine çekin.

Kullanım Kılavuzu'na başvurulması gerekliliğini belirten bir mesaj görüntülenirse
Aşağıdaki mesajlardan herhangi biri araç bilgi ekranında gösteriliyorsa, talimatları izleyin.
• “Engine Coolant Temp High” (Motor Soğutma Suyu Sıcaklığı Yüksek) (S.463, 463)
• “Battery low” (Akü zayıf) (S.452)
• “Transmission Fluid Temp High” (Şanzıman Sıvısı Sıcaklığı Yüksek) (S.212, 218)
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Araç bilgi ekranında aşağıdaki mesajlardan herhangi biri gösterilirse, bu bir arızaya işaret ede-
bilir. Aracı herhangi bir Lexus bayisi veya servisine ya da güvenilir başka bir servise gösterin.

• “Entry & Start System Malfunction” (Giriş ve Çalıştırma Sistemi Arızası)
• "Shift system malfunction" (Vites geçiş sistemi arızası)
• “P switch malfunction” (P düğme arızası)
• "Shift system unavailable" (Vites geçiş sistemi kullanılamaz)

Araç bilgi ekranında aşağıdaki mesajlardan herhangi biri gösterilirse, bu bir sistem ya da par-
çada bir arızaya işaret edebilir. Aracı hemen herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus ser-
visi veya güvenilir başka bir servise gösterin.

• “Hybrid System Malfunction” (Hybrid Sistem Arızası) (LC500h)
• "Check Engine" (Motoru Kontrol Edin)
• “Hybrid Battery System Malfunction” (Hybrid Akü Sistemi Arızası) (LC500h)
• "Accelerator System Malfunction" (Gaz Pedalı Sistemi Arızası)
• “Hybrid system stopped” (Hybrid sistem durduruldu) (LC500h)
• “Engine stopped” (Motor durduruldu) (LC500h)

Araç bilgi ekranında aşağıdaki mesajlardan herhangi biri gösterilirse, bu bir arızaya işaret ede-
bilir. Aracınızı hemen durdurunuz ve herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus servisine veya 
başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

• “Braking Power Low” (Fren gücü düşük)
• “Charging System Malfunction” (Şarj sistemi arızası)
• “Oil Pressure Low” (Yağ basıncı düşük)

 LC500h: “Aux Battery Low” (Yard. Akü zayıf) gösterilirse aşağıdakilere dikkat edin.

• Mesaj birkaç dakika içinde kaybolursa*

12 volt aküyü şarj etmek için hybrid sistem çalışmasını 15 dakikadan fazla koruyun.
• Mesaj hala görüntüleniyorsa

Hybrid sistemi başlatmak için “12 voltluk pil boşalmışsa” (S.452) bölümüne bakın
*: Yaklaşık 6 saniye boyunca görüntülenir.

 “Battery low” (Akü zayıf) gösterilirse, 12 voltluk akü şarjı yetersizdir. 12 volt aküyü şarj edin 
veya değiştirin.

 LC500h: “Maintenance Required for Traction battery Cooling Parts” (Çekiş aküsü soğutma 
parçaları için bakım gerekli) gösterilirse, filtreler tıkanmış olabilir, hava giriş deliği tıkanmış ola-
bilir veya kanalda bir boşluk olabilir. Bu nedenle, aşağıdaki düzeltme prosedürünü uygulayın.

• Hybrid akünün (çekiş aküsü) hava giriş delikleri ve filtreleri kirli ise, bunları temizlemek için 
P.359'deki prosedürü uygulayın.

• Hava giriş delikleri ve hybrid akü (çekiş aküsü) filtreleri kirli olmadığında uyarı mesajı görüntü-
lenirse, aracınızı herhangi bir yetkili Lexus bayisine veya Lexus yetkili servisine veya herhangi 
bir güvenilir profesyonele kontrol ettirin.

Herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya yetkili Lexus servisi ya da başka bir yetkin ve dona-
nımlı profesyoneli ziyaret etme gereksinimini gösteren bir mesaj görüntülenirse

Araç bilgi ekranında gösterilen sistem veya parça arızalıdır. Aracı herhangi bir Lexus bayisi veya 
servisine ya da güvenilir başka bir servise gösterin.

Sesli uyarı
Bazı durumlarda gürültülü bir yerde veya müzik sesinden dolayı uyarı sesi duyulmayabilir.
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UYARI

Motor yağ seviye uyarı mesajı göründüğünde
Motorun eksik yağ ile çalışması, motora zarar verecektir.

 “High Power Consumption Partial Limit On AC/Heater Operation” (Yüksek Güç 
Tüketimi, Klima/Kalorifer Çalışması Kısmen Sınırlandı) sıklıkla görüntülenirse

Yüksek güç tüketimi nedeniyle klima, kalorifer ve diğer işlemler geçici olarak sınırlandırıl-
mıştır. Güç tüketimini azaltmak için gereksiz elektronik ekipmanı kapatın ve güç kaynağı 
normale dönene kadar bekleyin. Ancak, bu mesaj hala görünürse aracı herhangi bir yet-
kili Lexus bayisi veya Lexus servisi veya güvenilir başka bir servise gösterin.

 “Aux Battery Low See Owner’s Manual” (Yard. Akü Zayıf Kullanım Kılavuzuna 
Bakın) sıkça gösterilirse (LC500h)

12 volt akü boşalmış olabilir. 12-volt aküyü bitirebileceğinden, 12-volt akünüzü herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele 
gösterin.
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Lastiğiniz patladığında değiştirmek için 
aracınızı en yakın yetkili bir Lexus 
bayisi ya da Lexus servisi veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele 
götürün.

Lastik basıncı uyarı ışığı yanmaya başladık-
tan sonra, araç azami 80 km/saat hızında 
160 km boyunca sürülebilir. (S.434)

Bir run-flat lastiğin yan duvarında bir 

 işareti vardır.

Bazı durumlarda (yüksek sıcaklıklar 
gibi)

160 km'den fazla sürüşe devam edemezsi-
niz.

Run-flat lastikler hakkında ayrıntılı bilgi 
için

Lastik garanti kitapçığına bakın.

Lastiğiniz patlarsa

Aracınız yedek lastik ile donatılma-
mıştır, bunun yerine herhangi bir 
lastik patlasa bile aracınızı run-flat 
lastiklerle sürmeye devam edebilir-
siniz.

Bu durumda, yavaşlayın ve dikkatli 
bir şekilde sürün.

Run-flat lastikler

UYARI

 Lastikleri değiştirirken
Jantları, lastikleri ve lastik basıncı uyarı 
supap ve vericilerini takarken veya 
sökerken, lastik basıncı uyarı supap ve 
vericileri doğru şekilde kullanılmadığında 
zarar görebileceğinden dolayı, herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonele başvurun.

Kasisler üzerinde sürerken
Bir aracın lastiği patlamışsa, araç yüksek-
liği normalden düşük olacaktır. Hiçbir 
şeyin aracın tabanına çarpmamasına dik-
kat edin.

 Lastik basıncı uyarı supap ve vericile-
rine zarar gelmesini engellemek için

Bir lastik onarım sıvısı ile onarıldığında, 
lastik basınç uyarı supap ve vericisi düz-
gün çalışmayabilir. Eğer onarım sıvısı kul-
lanılmışsa, en kısa sürede herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonele başvurun. Lastiği değiştirirken, 
lastik basıncı uyarı supap ve vericisini de 
değiştirdiğinizden emin olun. (S.396)



445

7

7-2. Acil bir durumda yapılması gerekenler
A

rıza durum
unda

Sorunun kaynağı aşağıdakilerden biri 
olabilir:

 Elektronik anahtarınız doğru çalış-
mıyor olabilir. (S.450)

 Yakıt deposunda yeterli miktarda 
yakıt bulunmayabilir.
Aracınıza yakıt doldurun. (S.240)

 Aracınızın motoru boğulmuş olabilir.
Çalıştırma talimatlarına uygun 
şekilde motoru tekrar çalıştırmayı 
deneyin. (S.201)

 Motor blokaj sisteminde (immobili-
zer) bir arıza olabilir. (S.75)

 Vites kontrol sisteminde bir arıza 

olabilir.* (S.204)

 Direksiyon kilit sisteminde bir arıza 
olabilir.

*: Vites konumunu P’den başka bir konuma 
almak mümkün olmayabilir.

Sorunun kaynağı aşağıdakilerden biri 
olabilir:

 12 volt akü deşarj olmuş olabilir. 
(S.452)

 12 volt akü kutup bağlantıları gevşe-
miş veya paslanmış olabilir. 
(S.384)

Elektronik anahtar pilinin bitmesi ya da 
sigorta gibi elektriksel bir nedenle 
marş sistemi çalışmıyor olabilir. Buna 
rağmen, bazı durumlarda aracınızın 
motorunu geçici olarak çalıştırmak 
mümkün olabilir.

Sorunun kaynağı aşağıdakilerden biri 
olabilir:

 12 volt akü kutup bağlantılarından 
biri veya ikisi birden ayrılmış olabilir. 
(S.384)

 12 volt akü deşarj olmuş olabilir. 
(S.452)

 Direksiyon kilit sisteminde bir arıza 
olabilir.

Sorunu gideremiyorsanız veya onarım tali-
matlarını bilmiyorsanız, herhangi bir yetkili 

Motorunuz çalışmıyorsa 
(LC500)

Doğru çalıştırma prosedürü uygu-
lanmasına rağmen motor hala çalış-
mıyorsa (S.201), aşağıdaki 
noktaları tekrar gözden geçirin:

Marş motoru normal çalışmasına 
rağmen aracınızın motoru çalış-
mıyorsa.

Marş motoru yavaş dönüyorsa, 
tavan lambaları ve farlar zayıf 
yanıyorsa veya korna çalmıyor ya 
da kısık sesle çalıyorsa.

Marş motoru dönmüyor

Marş motoru dönmüyorsa, tavan 
lambaları ve farlar yanmıyorsa 
veya korna çalmıyorsa.
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Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele baş-
vurun.

Güç düğmesi çalışmasına rağmen ara-
cınızın motoru çalışmıyorsa, motoru 
geçici olarak çalıştırmak için aşağıdaki 
talimatları uygulayın. Acil durumlar 
haricinde bu çalıştırma prosedürünü 
uygulamayın.

1 Park fren düğmesine basarak park 
freninin çekili olduğunu kontrol 
edin. (S.225)

Park freni göstergesi yanacaktır.

2 Güç düğmesini ACCESSORY 
konumuna alın.

3 Fren pedalına sıkıca basarak motor 
düğmesini 15 saniye kadar basılı 
tutun.

Yukarıdaki adımları uyguladığınızda 
motor çalışsa bile sistem arızalı olabilir. 
Aracı herhangi bir yetkili Lexus bayisi 
ya da Lexus servisi veya güvenilir başka 
bir servise gösterin.

Sorunun kaynağı aşağıdakilerden biri 
olabilir:

 Elektronik anahtarınız doğru çalış-
mıyor olabilir. (S.450)

 Yakıt deposunda yeterli miktarda 
yakıt bulunmayabilir.
Aracınıza yakıt doldurun. (S.240)

 Immobilizer sisteminde bir arıza ola-
bilir. (S.75)

 Vites kontrol sisteminde bir arıza 

olabilir.* (S.208)

 Direksiyon kilit sisteminde bir arıza 
olabilir.

 Elektronik anahtar pilinin bitmesi 
veya sigorta gibi elektriksel bir 
nedenle hybrid sistem çalışmıyor 
olabilir. Buna rağmen, arızanın 
türüne göre bazı durumlarda hybrid 
sistemi geçici olarak çalıştırmak 
mümkün olabilir.

*: Vites konumunu P’den başka bir konuma 
almak mümkün olmayabilir.

Acil durumda motorun başlatıl-
ması

Hybrid sistem çalışmıyorsa 
(LC500h)

Hybrid sistemin çalışmama nedeni 
duruma göre değişkenlik göstere-
bilir. Aşağıdaki ilgili prosedürü 
kontrol edin ve uygulayın:

Doğru çalıştırma yöntemini izle-
diğiniz halde hybrid sistem çalış-
mazsa. (S.205)
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Sorunun kaynağı aşağıdakilerden biri 
olabilir:

 12 volt akü deşarj olmuş olabilir. 
(S.451)

 12 volt akü kutup bağlantıları gevşe-
miş veya paslanmış olabilir. 
(S.384)

Sorunun kaynağı aşağıdakilerden biri 
olabilir:

 12 volt akü deşarj olmuş olabilir. 
(S.452)

 12 volt akü kutup bağlantılarından 
biri veya ikisi birden ayrılmış olabilir. 
(S.384)

Sorunu gideremiyorsanız veya onarım tali-
matlarını bilmiyorsanız, herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele baş-
vurun.

Güç düğmesinin normal çalışmasına 
rağmen hybrid sistem çalışmıyorsa, 
hybrid sistemi çalıştırmak için geçici bir 
çözüm olarak aşağıdaki talimatları 
uygulayın. Acil durumlar haricinde bu 
çalıştırma prosedürünü uygulamayın.

1 Park fren düğmesine basarak park 
freninin çekili olduğunu kontrol 
edin. (S.225)

Park freni göstergesi yanacaktır.

2 Güç düğmesini ACCESSORY 
konumuna alın.

3 Fren pedalına kuvvetli basarak güç 
düğmesini 15 saniye kadar basılı 
tutun.

Yukarıdaki adımları uyguladığınızda 
hybrid sistemi çalıştırabilseniz bile sis-
tem arızalı olabilir. Aracı herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya güvenilir başka bir servise göste-
rin.

Tavan lambaları ve farlar zayıf 
yanıyorsa veya korna çalmıyor 
veya kısık sesle çalıyorsa.

Tavan lambaları ve farlar yanmı-
yorsa veya korna çalmıyorsa.

Acil bir durumda hybrid sistemin 
başlatılması
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1 Arka koltuğun ortasındaki kapağı 
çıkarın. (S.452)

2 Dili çekin.

Anahtarlarınızı kaybederseniz

Eğer anahtarınızı kaybederseniz, 
herhangi bir yetkili Lexus bayisi 
veya Lexus servisi ya da başka bir 
yetkin ve donanımlı profesyonel 
diğer anahtarı ve anahtar numarası 
plakasında basılı numarayı kullana-
rak size yeni bir anahtar yapabilir. 
Plakayı güvenli bir yerde saklayın, 
araç içerisinde bırakmayın.

UYARI

Elektronik anahtar kaybolduğunda
Elektronik anahtarı kaybettiğinizde, ara-
cın çalınma ihtimali yüksektir. Geri kalan 
tüm elektronik anahtarlar ve aracınızla 
birlikte verilen kart anahtarıyla yetkili bir 
Lexus bayisine veya Lexus yetkili servi-
sine ya da yetkin ve donanımlı bir profes-
yonele başvurun.

Yakıt deposu kapağı 
açılamadığında

Yakıt doldurma kapağı açma anah-
tarı çalışmıyorsa, yakıt doldurma 
kapağını açmak için aşağıdaki pro-
sedür kullanılabilir.

Yakıt deposu kapağının açılması

DİKKAT

Yakıt deposu kapağını açtıktan sonra
Kapağı arka koltuğun ortasına yerleştir-
diğinizden emin olun. Aksi takdirde kaza 
yapabilirsiniz.

UYARI

Yakıt deposu kapağını açtıktan sonra
Dili orijinal konumuna sabitleyin.
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Elektronik anahtarınız düzgün çalışma-
dığı zaman

Akıllı giriş ve çalıştırma sisteminin 
Remote Touch veya herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi veya Lexus yetkili servisi ya 
da güvenilir bir profesyonel tarafından 
devre dışı bırakılmadığından emin olun. 
Çalışmıyorsa açık hale getirin.

Pil gücünü koruma fonksiyonunun ayar-
landığını kontrol edin. Ayarlıysa, fonksi-
yonu iptal edin. (S.139)

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek 
için mekanik anahtarı (S.128) kulla-
nın:

UYARI

Dili, klips montaj konumunu örtmeye-

cek şekilde takın . Bunun yapılma-
ması klipsin hasar görmesine neden 
olabilir ve kapağın takılmasını imkan-
sız hale getirebilir.

A

Elektronik anahtar düzgün 
çalışmıyorsa

Elektronik anahtar ve araç arasındaki 
iletişim kesildiğinde (S.139) veya 
pilinin bitmesi nedeniyle elektronik 
anahtar kullanılamadığında akıllı giriş 
ve çalıştırma sistemi ve uzaktan 
kumanda kullanılamaz. Bu durumda, 
aşağıdaki talimatlar uygulanarak kapı-
lar ve bagaj kapağı açılabilir ve motor 
<hybrid sistem> çalıştırılabilir.

UYARI

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi arızası 
ya da diğer anahtar problemleri varsa

Araç ile birlikte verilen tüm elektronik 
anahtarları (kart anahtarı dahil) yanınızda 
bulundurarak, aracınızı hemen herhangi 
bir yetkili Lexus bayisi veya Lexus servisi 
ya da başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonele götürün.

Kapıların kilitlenmesi ve kilitlerinin 
açılması, bagaj kapağının açılması 
ve anahtar ile bağlantılı işlevler



450 7-2. Acil bir durumda yapılması gerekenler

 Kapının kilitlenmesi ve açılması

1 Sürücü kapısı kolunun ön kenarın-
daki girintiye basın.

2 Sürücü kapı kolunu çekerken 
mekanik anahtarı takın.

3 Aşağıdaki işlemleri gerçekleştir-
mek için anahtarı çevirin.

Yan kapıları kilitler

Pencereleri kapatır (çevir ve tut)*

Yan kapı kilitlerini açar

Pencereleri açar (çevir ve tut)*

*: Bu ayarlar, herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya Lexus yetkili servisine ya da 
güvenilir başka bir profesyonele yaptırıl-
malıdır.

 Bagaj kapağının açılması

Kapıların kilidini açın ve bagaj kapağı 
açma düğmesine basın.

1 Fren pedalına basın.

2 Elektronik anahtarın Lexus amb-
lemi bulunan tarafını kontağa <güç 
düğmesi>. dokundurun.

Elektronik anahtar algılandığında sesli 
uyarı duyulur ve kontak <güç düğmesi> 
KONTAK AÇIK <AÇIK modu>konuma 
geçer.

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi müşterinin 
isteğiyle devre dışı bırakıldığında, kontak 
<güç düğmesi> ACCESSORY moduna 

A

B

C

D

DİKKAT

Mekanik anahtarı kullanırken veya 
elektrikli camları çalıştırırken

Herhangi bir yolcunun bir yerini cama 
sıkıştırma olasılığı olup olmadığını kontrol 
ettikten sonra elektrikli camı çalıştırın.
Çocukların mekanik anahtarı kullanma-
sına izin vermeyin. Çocuklar ve diğer yol-
cuların elektrikli cama sıkışma olasılığı 
vardır.

Motorun <hybrid sistem> çalıştı-
rılması
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geçecektir.

3 Fren pedalına sıkıca basın ve araç 

bilgi ekranında  görüntülen-

diğini kontrol edin.

4 Kontağa <güç düğmesi> basın.

Motor <hybrid sistem> hala çalıştırıla-
mıyorsa herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi ve servisine veya başka bir yetkin 
ve donanımlı profesyonele başvurun.

Motorun durdurulması <hybrid sistem>

Park frenini çalıştırın, vites kolunu P konu-
muna alın ve normal bir durumda motoru 
<hybrid sistem> durdurmak için yaptığınız 
gibi kontağa <güç düğmesi> basın.

Elektronik anahtar pili
Bu işlem geçici bir müdahale olduğu için, 
elektronik anahtar pilinin bittiğinde hemen 
değiştirilmesi tavsiye edilir. (S.409)

Alarm (bazı modellerde)
Kapıların kilitlenmesi için mekanik anahtarın 
kullanılması, alarm sistemini devreye almaz.
Alarm kuruluyken kapılardan biri mekanik 
anahtar ile açıldığında alarm çalabilir.

Kontak <güç düğmesi> modlarının 
değiştirilmesi

Fren pedalından ayağınızı çekin ve yukarı-
daki adım 3’te anlatılan kontağa <güç düğ-
mesi> basın.

Motor <hybrid sistem> çalışmayacak ve 
düğmeye her basıldığında mod değişecek-
tir. (S.203, 208)
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Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek 
için mekanik anahtarı (S.128) kulla-
nın:

 Kapıların kilitlenmesi ve kapı kilit-
lerinin açılması

S.449

 Bagaj kapağının açılması

1 Arka yolcuların emniyet kemerle-
rini dışarıya doğru kaydırın.

2 Parmaklarınızı  ile işaretli yer-
lere yerleştirin ve arka koltuğun 

ortasındaki kapağı çıkarmak için 
kendinize doğru çekin.

3 Mekanik anahtarı silindire yerleşti-
rin ve açmak için saat yönünde 
çevirin.

12 volt akü deşarj olduğunda

12-volt akü boşaldığında, motoru 
<hybrid sistem> çalıştırmak ya da 
kapı, bagaj veya torpido gözünü 
açmak için aşağıdaki prosedürler 
kullanılabilir.

Ayrıca herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi ya da Lexus servisi veya 
başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonele başvurabilirsiniz.

Kapıların kilitlenmesi, kapı kilit-
lerinin açılması ve bagaj kapağı-
nın açılması

A
DİKKAT

Bagajın kilidini açtıktan sonra
Kapağı arka koltuğun ortasına yerleştir-
diğinizden emin olun. Aksi takdirde kaza 
yapabilirsiniz.
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Torpido gözü, kapı kilidini açtıktan 
sonra aşağıdaki işlemleri gerçekleştire-
rek açılabilir.

Torpido gözü kilitliyse, mekanik anahtarla 
kilidini açın. (S.347)

1 Düz uçlu bir tornavida kullanarak 
kapağı çıkarın.

Kapağa zarar vermemek için tornavidanın 
ucuna bant sarın.

2 Torpido gözünü açmak için düz 
uçlu tornavidayı resimde gösterilen 
parçalara doğru itin.

 Torpido gözünü açtıktan sonra

Torpido gözü, motor <hybrid sistem> çalıştı-
rıldıktan sonra torpido gözü kapatılarak 
normal şekilde açılabilir.

Bir set takviye kablosuyla, 12 voltluk 
aküyle çalışan bir başka araçtan yarar-
lanarak aracınızı çalıştırmak için aşa-
ğıda belirtilen prosedürü izleyin.

1 Elektronik anahtarın (kart anahtar 
dahil) taşınmakta olduğunu onayla-
yın.

Aktarma (veya takviye) kabloları bağlanır-
ken, duruma bağlı olarak alarm devreye 
girebilir ve kapılar kilitlenebilir. (S.90)

UYARI

Kapağı arka koltuğun ortasına takar-
ken

Emniyet kemerlerinin kapağa takılmadı-
ğından emin olun. Bunun yapılmaması 
kapak montaj klipsinin hasar görmesine 
neden olabilir ve kapağın takılmasını 
imkansız hale getirebilir.

Torpido gözünün açılması

Motorun <hybrid sistem> yeni-
den çalıştırılması
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2 Motor kaputunu (S.374) açınız 
ve sigorta kutusu kapağını çıkarın.

Tırnağı içeriye doğru itin ve kapağı kaldırın.
 LC500 (Soldan direksiyonlu araçlar)

 LC500 (Sağdan direksiyonlu araçlar)

 LC500h (Soldan direksiyonlu araçlar)

 LC500h (Sağdan direksiyonlu 
araçlar)

3 Harici takviye terminali kapağını 
açın.

 LC500 (Soldan direksiyonlu araçlar)

 LC500 (Sağdan direksiyonlu araçlar)



455

7

7-2. Acil bir durumda yapılması gerekenler
A

rıza durum
unda

 LC500h (Soldan direksiyonlu araç-
lar)

 LC500h (Sağdan direksiyonlu 
araçlar)

4 Aracınızdaki  üzerine bir pozitif atlama kablo kelepçesi bağlayın ve pozitif 

kablonun diğer ucundaki kelepçeyi ikinci araçtaki  üzerine bağlayın.

Aracınızdaki  üzerine bir pozitif takviye kablo kelepçesi bağlayın ve pozitif 

kablonun diğer ucundaki kelepçeyi ikinci araçtaki  üzerine bağlayın.

 LC500 (Soldan direksiyonlu araçlar)

A

B

C

D
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 LC500 (Sağdan direksiyonlu araçlar)

 LC500h (Soldan direksiyonlu araçlar)



457

7

7-2. Acil bir durumda yapılması gerekenler
A

rıza durum
unda

 LC500h (Sağdan direksiyonlu araçlar)

Özel takviye terminali (aracınız)

Pozitif (+) akü terminali (ikinci araç)

Negatif (-) akü terminali (ikinci araç)

Negatif takviye kablosunun diğer ucundaki kelepçeyi, şekilde gösterildiği gibi 
harici takviye terminali ve hareketli parçalardan uzak, sağlam, sabit ve boyasız 
metalik bir noktaya bağlayın

5 Diğer aracı çalıştırın. Aracın motor 
devrini hafifçe arttırın ve aracınızın 
12 volt aküsünün şarj olması için 
gereken yaklaşık 5 dakika süre-
since bu motor devrini koruyun.

6 Kontak <güç düğmesi> kapalı 
konumdayken, aracın kapılarından 
herhangi birini açın ve kapatın.

7 İkinci aracın motor devrini koruyun 
ve kontak <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK moduna çevirerek aracınızın 
motorunu <hybrid sistem> çalıştırın.

8 Aracın motoru <hybrid sistem> 
çalıştıktan sonra takviye kablolarını 
bağladığınız sıranın tersiyle çıkarın.

9 Takviye ile çalıştırma terminalinin 
kapağını kapatın ve sigorta kutusu 
kapağını yerine geri takın.

Motor <hybrid sistem> çalıştıktan sonra en 
kısa sürede aracınızı herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka 
bir yetkin ve donanımlı profesyonele göste-
rin.

 12-volt akü deşarj olduğunda motorun 
<hybrid sistem> çalıştırılması

Motor <hybrid sistem> itilerek (vurdurula-
rak) çalıştırılamaz.

 12 volt akünün deşarj olmasını önlemek 
için

Motoru <hybrid sistem> durdurduğu-
nuzda müzik sistemini kapatın ve farları 
söndürün.

Yoğun trafik gibi aracınızı uzun süreli ola-
rak düşük hızlarda kullanıyorsanız, çalış-

A

B

C

D
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makta olan gereksiz elektrikli parçaları 
kapatın.

 12 volt akü çıkarıldığında ya da boşaldı-
ğında

ECU'da kayıtlı bilgiler silinir. 12-volt akü 
bittiğinde aracınızı herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisine kontrol 
ettirin.

Bazı sistemlerde sıfırlama yapılması gere-
kebilir. (S.496)

 12 volt akü terminallerini ayırırken
12 volt akü terminalleri söküldüğünde 
ECU'da kayıtlı bilgiler silinir. 12-volt akü ter-
minallerini sökmeden önce herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisine 
danışın.

 12-volt akünün şarj edilmesi
Kendiliğinden deşarj olma ve çeşitli elektrik 
tüketim kaynaklarından dolayı, araç kullanıl-
masa bile 12 volt aküde depolanan elektrik 
enerjisi yavaş yavaş deşarj olacaktır. Araç 
uzun bir süre boyunca kullanılmadan bırakı-
lırsa, 12 volt akü deşarj olabilir ve motoru 
<hybrid sistem> çalıştırmak mümkün olma-
yabilir. (Araç sürüş sırasında otomatik ola-
rak 12-volt aküyü şarj eder.)

 12-volt akünün şarj edilmesi veya değiş-
tirilmesi

Bazı durumlarda, 12 volt akü deşarj oldu-
ğunda akıllı giriş ve çalıştırma sistemini 
kullanarak kapıları kilitlemek veya açmak 
mümkün olmayabilir. Kapı kilitlerini 
açmak veya kilitlemek için uzaktan 
kumandayı veya mekanik anahtarı kulla-
nın.

 12-volt akü şarj olduktan sonra motor 
<hybrid sistem> ilk denemede çalışmaya-
bilir, ancak normalde ikinci denemede 
çalışacaktır. Bu bir arıza değildir.

Kontağın <güç düğmesi> konumu araç 
tarafından kaydedilir. 12 volt akü terminali 
bağlandığında, sistem 12 volt akü deşarj 
olmadan önceki moda geçecektir. 12 volt 
akünün bağlantısını kesmeden önce kon-
tağı <güç düğmesi> kapalı konuma alın. 
12 volt akü deşarj olmadan önce kontağın 
<güç düğmesi> hangi modda olduğundan 
emin değilseniz, 12 volt aküyü yeniden 

bağlamadan önce son derece dikkatli 
olun.

 12 volt akü deşarj olursa vitesi P dışında 
bir konuma almak mümkün olmayacaktır. 
Bu durumda arka tekerlekler kilitlendiği 
için araç arka tekerleklerinin zeminle 
teması kesilmeden çekilemez. (S.424)

 12 volt aküyü değiştirirken
Merkezi Gaz gidericili tipte bir 12 volt 

akü kullanın (Avrupa Yönetmelikleri).

LC500: Kutu büyüklüğünün bir önce-
kiyle aynı olduğu (LN4), 20 saatlik kapa-
sitesinin (20HR) eşdeğer (80Ah) veya 
daha büyük olduğu ve performans değe-
rinin (CCA) eşdeğer (685A) veya daha 
büyük olduğu 12 voltluk bir akü kullanın.
LC500h: Kutu büyüklüğünün bir önce-
kiyle aynı olduğu (LN3), 20 saatlik kapa-
sitesinin (20HR) eşdeğer (70Ah) veya 
daha büyük olduğu ve performans değe-
rinin (CCA) eşdeğer (600A) veya daha 
büyük olduğu 12 voltluk bir akü kullanın.

• Boyutlar farklıysa, 12 volt akü uygun 
şekilde sabitlenemez.

• Akünün kapasitesi 20 amper derecesin-
den düşükse, araç kısa bir süre için kulla-
nılmamış olsa bile 12 voltluk akü deşarj 
olabilir ve motor <hybrid sistem> çalıştırı-
lamayabilir.

Kollu bir 12 volt akü kullanın. Kolsuz bir 12 
volt akü kullanılırsa, çıkarmak daha zor-
dur.

Değiştirdikten sonra, 12 volt akü'nün tah-
liye deliğine aşağıdaki parçaları sıkıca 
takın.

• Değiştirmeden önce 12 volt aküye bağlı 
olan tahliye hortumunu kullanın.

• Değiştirilen 12 volt aküyle birlikte verilen 
tahliye deliği tapasını veya değiştirmeden 
önce aküye takılı olanı kullanın. (Değiştiri-
lecek olan 12 volt aküye bağlı olarak tah-
liye deliği tıkanmış olabilir.)
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A

rıza durum
unda

Tahliye deliği tapası

Tahliye deliği

Tahliye hortumu

Ayrıntılar için herhangi bir yetkili Lexus 
bayisi veya Lexus yetkili servisine başvurun.

DİKKAT

 12 volt akü terminallerini ayırırken
Her zaman ilk olarak negatif (-) terminali 
ayırın. Pozitif (+) terminal söküldüğünde 
terminal çevredeki metal kısımlara temas 
ederse kıvılcım çıkabilir, elektrik çarp-
ması ve ölüm veya ciddi yaralanmaya ve 
yangına neden olabilir.

 12 volt akü kaynaklı yangınların ve 
patlamaların önlenmesi

12 volt aküden sızan yanıcı gazların 
kazara tutuşmasını önlemek için aşağı-
daki uyarıları dikkate alın:

Takviye kablosunun doğru kutup 
başına bağlandığından veya bağlan-
ması gereken kutup başı dışında her-
hangi bir kısımla temas halinde 
olmadığından emin olun.

A

B

C

 "+" kutbuna bağlı takviye kablosunun 
diğer ucunun diğer parçalarla veya 
braket ve boyasız metal gibi metal 
yüzeylerle temas etmesine izin verme-
yin.

 Takviye kablolarının + ve – maşalarının 
birbiriyle temas etmesine izin verme-
yin.

 12 volt akü yakınında sigara içmeyin, 
kibrit veya çakmak yakmayın, açık alev 
bulundurmayın.

 12-volt akü sıvısının seviyesi çok 
düşükse (S.384), 12-volt aküyü kul-
lanmayın.

 12 volt akü uyarıları

12 volt aküde zehirli ve tahriş edici asitli 
elektrolit vardır ve içindeki plakalarda 
kurşun ve kurşun bileşikler bulunur. 12 
volt akü üzerinde çalışırken aşağıdaki 
uyarılara dikkat edin:

 12 volt akü üzerinde çalışırken her 
zaman güvenlik gözlüğü takın ve 12 
volt akü sıvısının (asit) deriyle, kıyafet-
lerle veya araç gövdesiyle temas etme-
mesine dikkat edin.

 12 volt akünün üzerine eğilmeyin.

 12 volt akü sıvısının ciltle veya gözle 
temas etmesi durumunda, etkilenen 
bölgeyi hemen bol suyla yıkayın ve 
tıbbi müdahale yaptırın.
Tıbbi müdahale yapılana kadar etkile-
nen bölgeye ıslak sünger veya bez 
tutun.

 12 volt akü desteğine, kutup başlarına 
veya diğer akü parçalarına temas 
ederseniz mutlaka ellerinizi yıkayın.

Çocukları 12 volt aküden uzak tutun.
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1 Aracınızı güvenli bir yerde durdu-
run ve klima sistemini kapatın ve 
motoru durdurun.

2 Duman görürseniz:
Duman geçtikten sonra dikkatlice 
kaputu kaldırın.
Duman görmezseniz:
Dikkatlice motor kaputunu kaldırın.

3 Motor yeterince soğuduktan sonra 
hortumları inceleyiniz ve radyatör 

DİKKAT

 12 volt aküyü şarj ettikten sonra
12 volt aküyü en kısa sürede herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı pro-
fesyonele gösterin. 12 volt akü bozulu-
yorsa, kullanmaya devam etmek 12 
voltluk akünün kötü koku yaymasına ve 
yolcu sağlığına zarar vermesine neden 
olabilir.

 12 volt aküyü değiştirirken
Değiştirdikten sonra, tahliye hortumunu 
ve tahliye deliği tapasını değiştirilen 12 
volt akünün tahliye deliğine sıkıca takın. 
Düzgün monte edilmemişse, gazlar (hid-
rojen) aracın iç kısmına sızabilir ve gazın 
tutuşma ve patlama olasılığı vardır.

UYARI

Takviye kablolarıyla çalışırken
Takviye kablolarını bağlarken, soğutucu 
fana veya motor kayışına dolanmalarını 
engelleyin.

Aracınızın hasar görmesini önlemek 
için

Acil bir durumda diğer bir araçtan 12 volt 
aküyü şarj etmek için harici takviye termi-
nali kullanılmalıdır. Diğer araç takviyeli 
çalıştırmak için kullanılamaz.

Aracınız hararet yaparsa 
(LC500)

Aşağıdaki durumlar aracınızın fazla 
ısındığına işaret edebilir.

 Motor soğutma sıvısı sıcaklık gös-
tergesi (S.102) kırmızı bölgeye 
geçerse veya motorda güç kaybı 
hissederseniz. (Örneğin araç hızı 
artmıyorsa)

 Araç bilgi ekranında “Engine 
Coolant Temp High” (Motor 
Soğutma Sıvısı Sıcaklığı Yüksek) 
mesajı görüntülenir.

 Motor kaputunun altından duman 
geliyorsa.

Düzeltme prosedürleri
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A

rıza durum
unda

peteğinde kaçak olup olmadığını 
kontrol edin.

Radyatör

Soğutma fanı

Çok miktarda soğutma sıvısı sızdırıyorsa, 
hemen herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya 
da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele başvurun.

4 Seviye haznedeki “F” ve “L” çizgileri 
arasındaysa soğutma sıvısının sevi-
yesi yeterlidir.

Hazne

“F” çizgisi

“L” çizgisi

Soğutma sıvısı giriş kapağı

5 Gerekiyorsa soğutma sıvısı ekleyin.

Soğutma sıvısı yoksa acil durumlarda su 

eklenebilir.

6 Radyatör soğutma fanının çalıştı-
ğından emin olmak ve radyatör 
veya hortumlardan soğutma sıvısı 
kaçağı olmadığından emin olmak 
için, motoru çalıştırın ve klima siste-
mini çalıştırın.

Soğuk çalıştırmanın hemen ardından klima 
sistemi açıldığında, fan çalışacaktır. Fan 
sesini ve hava akışını kontrol ederek fanın 
çalıştığından emin olun. Bunları kontrol 
etmeniz zorsa, klima sistemini arka arkaya 
açıp kapatın. (Fan dondurucu derecelerde 
çalışmayabilir.)

7 Fan çalışmıyorsa:
Motoru hemen durdurun ve her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi veya 
Lexus servisine ya da başka bir yet-
kin ve donanımlı profesyonele baş-
vurun.
Fan çalışıyorsa:
Aracı en yakındaki bir yetkili Lexus 
bayisi ya da Lexus servisi veya 
güvenilir başka bir servise gösterin.

Soğutma sıvısı eklerken
Soğutma sıvısını aşağıdaki prosedüre uygun 
olarak ekleyin.
1 Servis kapağını çıkarın.

A

B

A

B

C

D
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2 Motor kapağını çıkarın.

3 Kapakları  ve  çıkarın.

4 Soğutucuyu kapağın girişinden  "F" 

çizgisine  kadar ekleyin ve kapağı 

 yerine takın.

5 Soğutucuyu kapağın girişinden  

dolana kadar ekleyin ve kapağı  
yerine takın.

A B

A

C

A

B

B

DİKKAT

Aracınızın motor bölmesini inceler-
ken

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin.
Bunlara uyulmaması yanık gibi ciddi 
şekilde yaralanmalara neden olabilir.

Duman kaputun altından geliyorsa, 
duman azalmadan kaputu açmayın. 
Motor bölmesi çok sıcak olabilir.

Ellerinizi ve giysilerinizi (özellikle kra-
vat, eşarp veya atkı) fandan ve kayışlar-
dan uzak tutun. Yapılabilecek hatalar, 
ellerinizin veya giysilerin sıkışmasına ve 
çeşitli yaralanmalara neden olabilir.

Motor ve radyatör sıcakken, soğutucu 
giriş kapağını veya soğutucu hazne 
kapağını gevşetmeyin veya çıkarma-
yın. 
Yüksek sıcaklıktaki buhar veya soğu-
tucu püskürebilir.

UYARI

Motor soğutma sıvısı eklerken
Motor yeterince soğuduktan sonra 
soğutma sıvısını yavaşça ilave edin. Sıcak 
motora soğuk soğutma sıvısı eklenmesi 
motorun zarar görmesine sebep olabilir.

Soğutma sisteminin hasar görmesini 
önlemek için

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin:

Soğutma sıvısının yabancı madde (kum 
veya toz gibi) ile karışmasını önleyin.

Herhangi bir soğutma sıvısı katkısı kul-
lanmayın.
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A

rıza durum
unda

 Motor soğutma sıcaklığı ibresi kırmızı 
bölgeye girerse veya araç bilgi ekra-
nında "Engine Coolant Temp High 
Stop in a Safe Place See Owner’s 
Manual" (Motor Soğutma Sıvısı 
Sıcaklığı Yüksek, Güvenli Bir Yerde 
Durunuz) gösterilirse

1 Aracınızı güvenli bir yerde durdurun 
ve klima sistemini ve hybrid sistemi 
durdurun.

2 Duman görürseniz:
Duman geçtikten sonra dikkatlice 
kaputu kaldırın.
Duman görmezseniz:
Dikkatlice motor kaputunu kaldırın.

3 Hybrid sistem yeterince soğuduktan 
sonra hortumlar ve soğutma siste-
minde kaçak olup olmadığını kontrol 
edin.

Radyatör

Soğutma fanı

Çok miktarda soğutma sıvısı sızdırıyorsa, 
hemen herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya 
da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele başvurun.

4 Seviye haznedeki “F” ve “L” çizgileri 
arasındaysa soğutma sıvısının sevi-
yesi yeterlidir.

Hazne

“F” çizgisi

“L” çizgisi

Soğutma sıvısı giriş kapağı

5 Gerekiyorsa soğutma sıvısı ekleyin.

Motor soğutma sıvısı yoksa acil durum-

Aracınız hararet yaparsa 
(LC500h)

Aşağıdaki durumlar aracınızın fazla 
ısındığına işaret edebilir.
 Motor soğutma sıvısı sıcaklık gös-

tergesi (S.102) kırmızı bölgeye 
geçerse veya hybrid sistemde güç 
kaybı hissederseniz. (Örneğin araç 
hızı artmıyorsa)

 Araç bilgi ekranında “Engine Coo-
lant Temp High Stop in a Safe Place 
See Owner’s Manual” (Motor 
Soğutma Sıvısı Sıcaklığı Yüksek, 
Güvenli Bir Yerde Durunuz, Kulla-
nıcı El Kitabı'na bakın)” veya “Hyb-
rid System Overheated Reduced 
Output Power” (Hybrid Sistem 
Aşırı Isındı, Çıkış Gücü Azaltıldı) 
görüntülenirse.

 Motor kaputunun altından duman 
geliyorsa.

Düzeltme prosedürleri

A

B

A

B

C

D
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larda su eklenebilir.

6 Radyatör soğutma fanlarının çalıştı-
ğından emin olmak ve radyatör veya 
hortumlardan soğutma sıvısı kaçağı 
olmadığından emin olmak için, hybrid 
sistemi çalıştırın ve klima sistemini 
çalıştırın.

Soğuk çalıştırmanın hemen ardından klima 
sistemi açıldığında, fan çalışacaktır. Fan 
sesini ve hava akışını kontrol ederek fanın 
çalıştığından emin olun. Bunları kontrol 
etmeniz zorsa, klima sistemini arka arkaya 
açıp kapatın. (Fan dondurucu derecelerde 
çalışmayabilir.)

7 Fan çalışmıyorsa:
Hybrid sistemi hemen durdurun ve 
herhangi bir yetkili Lexus bayisi veya 
Lexus servisine ya da başka bir yetkin 
ve donanımlı profesyonele başvurun.
Fan çalışıyorsa:
Aracı en yakın herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya 
güvenilir başka bir servise gösterin.

 Araç bilgi ekranında “Hybrid System 
Overheated Reduced Output Power” 
(Hybrid Sistem Aşırı Isındı, Güç Çıkışı 
Azaltıldı) görüntülenirse

1 Aracınızı güvenli bir yerde durdurun.

2 Hybrid sistemi durdurun ve dikkatlice 
motor kaputunu kaldırın.

3 Hybrid sistem soğuduktan sonra hor-
tumları kontrol edin ve radyatör pete-
ğinde kaçak olup olmadığını kontrol 
edin.

Radyatör

Soğutma fanı

Çok miktarda soğutma sıvısı sızdırıyorsa, 
hemen herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya 
da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele başvurun.

4 Seviye “F”/“FULL” ve “L”/“LOW” 
çizgileri arasındaysa soğutma sıvısı-
nın seviyesi yeterlidir.

Hazne

A

B

A
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A

rıza durum
unda

“F”/“FULL” (Dolu) çizgisi

“L”/“LOW” (Düşük) çizgisi

5 Gerekiyorsa soğutma sıvısı ekleyin.

Güç kontrol ünitesi soğutma sıvısı yoksa 
acil durumlarda su eklenebilir.

6 Hybrid sistemi durdurup 5 dakika 
veya daha fazla bekledikten sonra 
hybrid sistemi tekrar çalıştırınız ve 
araç bilgi ekranında "Hybrid Sys-
tem Overheated Reduced Output 
Power" (Hybrid sistem aşırı ısındı, 
Çıkış gücü azaltıldı) mesajının 
görüntülenip görüntülenmediğini 
kontrol edin.

Mesaj hala görüntüleniyorsa:

Hybrid sistemi durdurun ve herhangi bir 
yetkili Lexus bayisi veya Lexus servisine ya 
da başka bir yetkin ve donanımlı profesyo-
nele başvurun.

Mesaj görüntülenmiyorsa:

Hybrid sistem sıcaklığı düşmüştür ve araç 
normal şekilde sürülebilir.

Bununla birlikte, mesaj tekrar sıklıkla 
görüntülenirse, yetkili herhangi bir Lexus 
bayisine veya Lexus yetkili servisine ya da 
herhangi bir güvenilir profesyonelle ileti-
şime geçin.

Motor soğutma sıvısı eklerken

Soğutma sıvısını aşağıdaki prosedüre uygun 
olarak ekleyin.
1 Servis kapağını çıkarın.

2 Motor kapağını çıkarın.

3  ve  kapaklarını çıkarın.

4 Soğutucuyu kapağın girişinden  "F" 

çizgisine  kadar ekleyin ve kapağı 

 yerine takın.

5 Soğutucuyu kapağın girişinden  

dolana kadar ekleyin ve kapağı  
yerine takın.

B

C

A B

A

C

A

B

B
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1 Motoru <hybrid sistem> durdurun. 
Park frenini çekiniz ve vites kolunu P 
konumuna getirin.

2 Arka lastiklerin etrafındaki çamur, 
kar veya kumu temizleyin.

3 Çekişi sağlamak için arka tekerlek-
lerin altına tahta veya taş gibi malze-
meler yerleştirin.

4 Motoru <hybrid sistem> yeniden 
çalıştırın.

5 Vites kolunu D veya R konumuna 
getirin ve park frenini serbest bıra-
kın. Daha sonra dikkatli bir şekilde 
gaz pedalına basın.

Aracı çıkarmakta zorlandığınızda

TRC’yi kapatmak için  düğmesine 

basın.

DİKKAT

Aracınızın motor bölmesini inceler-
ken

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin. 
Bunlara uyulmaması yanık gibi ciddi 
şekilde yaralanmalara neden olabilir.

Duman kaputun altından geliyorsa, 
duman azalmadan kaputu açmayın. 
Motor bölmesi çok sıcak olabilir.

Hybrid sistem kapatıldıktan sonra 
“READY” göstergesinin sönmüş oldu-
ğunu kontrol edin.
Hybrid sistem çalışırken, benzinli 
motor otomatik olarak çalışmaya baş-
layabilir veya benzinli motor çalışmasa 
bile soğutma fanı aniden harekete 
geçebilir. Fan gibi dönen parçalara 
yaklaşmayın ve dokunmayın, aksi tak-
dirde parmaklarınız ve giysileriniz 
(özellikle kravat, atkı veya şal gibi giysi-
ler) sıkışabilir ve ciddi yaralanmalara 
neden olabilir.

Hybrid sistem ve radyatör sıcakken, 
soğutma sıvısı giriş kapağını ve 
soğutma sıvısı depo kapaklarını gev-
şetmeyin.
Yüksek sıcaklıktaki buhar veya soğu-
tucu püskürebilir.

UYARI

Motor/güç kontrol bölümü soğutma 
sıvısı eklerken

Hybrid sistem yeterince soğuduktan 
sonra soğutma sıvısını yavaşça ilave edin. 
Sıcak hybrid sisteme soğuk soğutma sıvısı 
eklenmesi, hybrid sistemin zarar görme-
sine neden olabilir.

Soğutma sisteminin hasar görmesini 
önlemek için

Aşağıdaki uyarılara dikkat edin:

Soğutma sıvısının yabancı madde (kum 
veya toz gibi) ile karışmasını önleyin.

Herhangi bir soğutma sıvısı katkısı kul-
lanmayın.

Aracınız saplanırsa

Aracınızın çamura veya kara sap-
lanması veya lastiklerin patinaj yap-
ması durumunda aşağıdaki 
talimatları uygulayın:

Kurtarma prosedürü
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DİKKAT

Saplanan aracı kurtarırken
Saplandığı yerden çıkarmak için aracınızı 
ileri geri itmeden önce çevresinin boş 
olduğundan emin olun. Aksi takdirde 
aracınızın, yakınında bulunan diğer araç-
lara, nesnelere veya kişilere çarpmasına 
neden olabilirsiniz. Ayrıca aracınız sap-
landığı yerden kurtulduğu anda aniden 
ileriye veya geriye doğru aniden hareket 
edebilir. Son derece dikkatli olun.

Vites değiştirirken

Gaz pedalına basılı haldeyken vites 
değiştirmemeye dikkat edin.
Bu durum, beklenmedik ani hızlanmalara 
neden olabilir ve ciddi yaralanma veya 
ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol 
açabilir.

UYARI

Şanzımanın ve diğer parçaların hasar 
görmesini önlemek için

Arka tekerleklere patinaj yaptırmaktan 
veya gaz pedalına gereğinden fazla 
basmaktan kaçının.

Belirtilen talimatları uygulamanıza rağ-
men araç saplandığı yerden çıkamı-
yorsa, aracınızın çekilmesi gerekebilir.



468 7-2. Acil bir durumda yapılması gerekenler



8

469

8

A
raç teknik özellikleri

Araç teknik özellikleri

8-1. Teknik özellikler

Bakım bilgileri 
(yakıt, yağ seviyesi, vb) ......... 470

Yakıt bilgisi..................................... 481

8-2. Kişiselleştirme

Kişiselleştirilebilir 
özellikler..................................... 483

8-3. Sıfırlama yapılması gereken 
durumlar

Sıfırlama yapılması gereken 
durumlar .....................................496



470 8-1. Teknik özellikler

8-1.Teknik özellikler

*1: Yüksüz araç
*2: LC500
*3: LC500h

 Araç şasi numarası

Araç şasi numarası (VIN) aracınızın 
yasal kimliğidir. Bu, Lexus’unuzun 
temel kimlik numarasıdır. Aracınızın 
ruhsata işlenmesi için kullanılır.

Bu numara gösterge panelinin sol üst 
kısmında bulunmaktadır.

Bu numara aynı zamanda sağ ön koltu-
ğun altında bulunmaktadır.

Bakım bilgileri (yakıt, yağ seviyesi, vb.)

Boyutlar ve ağırlıklar

Toplam uzunluk 4760 mm

Toplam genişlik 1920 mm

Toplam yükseklik*1 1345 mm

Dingil mesafesi 2870 mm

Aks mesafesi*1
Ön 1630 mm

Arka 1635 mm

Aracın brüt ağırlığı
2375 kg*2

2445 kg*3

İzin verilen maksi-
mum dingil yükleri

Ön 1420 kg

Arka 1550 kg

Aracın şasi
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Bu numara aynı zamanda üretici firma 

etiketi üzerinde de yazılıdır.

 Motor numarası

Motor seri numarası gösterilen yerde-
dir.

 LC500

 LC500h

 LC500

 LC500h

Motor

Model 2UR-GSE

Tip 8 silindirli V tip, 4 zamanlı, benzinli

Çap ve strok 94,0  89,5 mm

Silindir hacmi 4969 cm3

Tahrik kayışı gerginliği Otomatik ayarlama

Model 8GR-FXS

Tip 6 silindirli V tip, 4 zamanlı, benzinli
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*: 98 Araştırma Oktanlı kurşunsuz benzin bulunamıyorsa, 95 Araştırma Oktanlı kurşun-
suz benzin, motorun dayanıklılığı veya sürüş kabiliyeti üzerinde olumsuz etki olmadan 
kullanılabilir.

Çap ve strok 94,0  83,0 mm

Silindir hacmi 3456 cm3

Tahrik kayışı gerginliği Otomatik ayarlama

Yakıt

Yakıt tipi

Benzin istasyonunda bu tip yakıt etiketini buldu-
ğunuzda, sadece aşağıdaki etiketlerden biriyle 
yakıt kullanın.

 

AB bölgesi: 
Sadece Avrupa standardı EN228’e uygun kur-
şunsuz benzin

AB bölgesi dışında: 
Sadece kurşunsuz benzin

Araştırma Oktan Numarası
LC500 98 veya üzeri*

LC500h 95 veya üzeri

Yakıt deposu kapasitesi (Referans) 82 L

Elektrik motoru (çekiş motoru) (LC500h)

Tip Daimi mıknatıslı motor

Maksimum güç 131.9 kW

Maksimum tork 300 N•m (30,6 kgf•m, 221,3 ft•lbf)

Hybrid akü (çekiş aküsü) (LC500h)

Tip Lityum-iyon pil

Voltaj 3,7 V/hücre
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 LC500

 Yağ kapasitesi (Boşaltma ve dol-

durma [Referans*])

*: Motor yağı kapasitesi, motor yağını 
değiştirirken referans olarak kullanılacak 
bir miktardır. Motoru ısıtınız ve durduru-
nuz, 5 dakikadan daha uzun süre 
boyunca bekleyiniz ve yağ çubuğu üze-
rindeki seviyeyi kontrol edin.

 Motor yağı seçimi

Lexus'unuzda “Toyota Genuine Motor 
Oil” kullanılır. Lexus onaylı olan “Toyota 
Genuine Motor Oil” ürününü kullan-
manızı tavsiye eder. Eşdeğer kalitede 
başka motor yağları da kullanabilirsiniz.

Yağ sınıfı:

5W-30 ve 10W-30:
API sınıfı SL “Energy-Conserving”, SM 
“Energy-Conserving”, SN “Resource-
Conserving” veya SN PLUS 
“Resource-Conserving”; veya ILSAC 
çok sınıflı motor yağı

15W-40:
API sınıfı SL, SM, SN veya SN PLUS 
çok sınıflı motor yağı

Önerilen viskozite (SAE):

Soğuk havada çalıştırmak ve yakıt eko-

nomisi sağlamak için Lexus fabrikada 
araçlara SAE 5W-30 yağ doldurulur.

Çok düşük sıcaklıklarda SAE 10W-30 
veya daha kalın bir motor yağı kullanır-
sanız, motorunuzu çalıştırırken zorlukla 
karşılaşabileceğiniz için SAE 5W-30 
yağ tavsiye edilmektedir.

Bir sonraki yağ değişimi öncesi 
beklenen sıcaklık aralığı.

Tercih edilen

Yağ viskozitesi (burada örnek olarak 
5W-30 verilmiştir):
• 5W-30 terimindeki 5W bölümü, 

yağın soğukta çalışma özelliğini gös-
terir. W harfinden önceki rakam ne 
kadar küçük olursa, soğuk hava 
şartlarında motoru çalıştırmanız o 
kadar kolay olacaktır.

• Yağ viskozite değeri 5W-30’deki 
30 sayısı, yağın yüksek sıcaklıktaki 
viskozitesini gösterir. Yüksek hız-
larda veya aşırı yük altında çalışma 

Kapasite 3,6 Ah

Miktar 84 hücre

Nominal voltaj 310,8 V

Yağlama sistemi

Filtre ile 8,6 L

Filtre hariç 7,9 L

A

B
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durumlarında yüksek viskoziteli 
(daha yüksek bir değer) yağ kulla-
nımı daha uygun olabilir.

Yağ etiketlerinin okunması:

API tescilli marka işaretlerinden biri 
veya ikisi, kullanacağınız yağı seçme-
nizde size yardımcı olmak için bazı yağ 
kutularının üzerinde yer almaktadır.

API Service Simgesi

Üst kısım: "API SERVICE SN", API'a 
(Amerikan Petrol Enstitüsü) göre yağın 
kalitesini gösterir.

Orta kısım: "SAE 5W-30" SAE viskozite 
değerini gösterir.

Alt kısım: "Resource-Conserving" yazısı, 
yağın yakıt tasarrufu sağlama ve çevre 
koruma özelliğine sahip olduğunu ifade 
etmektedir.

ILSAC Sertifikası İşareti

ILSAC (Uluslararası Yağ Standartları ve 
Tescil Komitesi) sertifika işareti yağ kutula-
rının ön yüzünde yer almaktadır.

 LC500h

 Yağ kapasitesi (Boşaltma ve dol-

durma [Referans*])

*: Motor yağı kapasitesi, motor yağını 
değiştirirken referans olarak kullanılacak 
bir miktardır. Motoru ısıtınız ve hybrid 
sistemi kapatın, 5 dakikadan fazla bekle-
yiniz ve yağ çubuğu üzerindeki seviyeyi 
kontrol edin.

 Motor yağı seçimi

Lexus'unuzda “Toyota Genuine Motor 
Oil” kullanılır. Lexus onaylı olan “Toyota 
Genuine Motor Oil” ürününü kullan-
manızı tavsiye eder. Eşdeğer kalitede 
başka motor yağları da kullanabilirsiniz.

Yağ sınıfı:
0W-20, 5W-30 ve 10W-30: 
API sınıfı SL “Energy-Conserving”, SM 
“Energy-Conserving”, SN “Resource-
Conserving” veya SN PLUS 
“Resource-Conserving”; veya ILSAC 
çok sınıflı motor yağı 
15W-40: 
API sınıfı SL, SM, SN veya SN PLUS 
çok sınıflı motor yağı

Önerilen viskozite (SAE):

Soğuk havada çalıştırmak ve yakıt eko-
nomisi sağlamak için Lexus fabrikada 
araçlara SAE 0W-20 yağ doldurulur. 
SAE 0W-20 yağ bulunamıyorsa, SAE 
5W-30 yağ kullanılabilir. Ancak bir 
sonraki yağ değişiminde SAE 0W-20 
kullanılmalıdır. 
Çok düşük sıcaklıklarda SAE 10W-30 
veya daha yüksek viskoziteli bir motor 
yağı kullanırsanız, motorunuzu çalıştı-
rırken zorlanabileceğiniz için SAE 
0W-20 veya 5W-30 yağ kullanmanız 
tavsiye edilir.Filtre ile 5,7 L

Filtre hariç 5,5 L

A

B
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Bir sonraki yağ değişimi öncesi 
beklenen sıcaklık aralığı.

Tercih edilen

Yağ viskozitesi (burada örnek olarak 
0W-20 verilmiştir):
• 0W-20 terimindeki 0W bölümü, 

yağın soğukta çalışma özelliğini gös-
terir. W harfinden önceki rakam ne 
kadar küçük olursa, soğuk hava 
şartlarında motoru çalıştırmanız o 
kadar kolay olacaktır.

• Yağ viskozite değeri 0W-20’deki 
20 sayısı, yağın yüksek sıcaklıktaki 
viskozitesini gösterir. Yüksek hız-
larda veya aşırı yük altında çalışma 
durumlarında yüksek viskoziteli 
(daha yüksek bir değer) yağ kulla-
nımı daha uygun olabilir.

Yağ etiketlerinin okunması:

API tescilli marka işaretlerinden biri 
veya ikisi, kullanacağınız yağı seçme-
nizde size yardımcı olmak için bazı yağ 
kutularının üzerinde yer almaktadır.

API Service Simgesi

Üst kısım: "API SERVICE SN", API'a 
(Amerikan Petrol Enstitüsü) göre yağın 
kalitesini gösterir.

Orta kısım: "SAE 0W-20" SAE viskozite 
değerini gösterir.

Alt kısım: "Resource-Conserving" yazısı, 
yağın yakıt tasarrufu sağlama ve çevre 
koruma özelliğine sahip olduğunu ifade 
etmektedir.

ILSAC Sertifikası İşareti

ILSAC (Uluslararası Yağ Standartları ve 
Tescil Komitesi) sertifika işareti yağ kutula-
rının ön yüzünde yer almaktadır.

A

B

A

B
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*: Sıvı kapasitesi referans değeridir.
Değiştirmek gerekirse, herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir 
yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

 Buji

Soğutma sistemi

Kapasite*

LC500 12,1 L

LC500h

Benzinli motor

Motor yağı soğutucusu olmadan

10,9 L

Motor yağı soğutucusu ile

11,2 L
Güç kontrol ünitesi

2,3 L

Soğutma sıvısı tipi

Aşağıdakilerden birini kullanın:
• "Toyota Super Long Life Coolant"
• Benzeri uzun ömürlü hibrit organik asit teknolojisine 

sahip yüksek kaliteli etilen glikol esaslı silikat aminant, 
nitrat ve bor içermeyen soğutma sıvısı

Tek başına su kullanmayın.

Ateşleme sistemi

LC500 LC500h

Model DENSO FK20HBR-J8 DENSO FK20HBR8

Boşluk 0,8 mm 0,8 mm

UYARI

 İridyum uçlu bujiler
Sadece iridyum uçlu buji kullanın. Buji tırnak aralığını ayarlamayın.
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 12 volt akü

*: Sıvı kapasitesi referans değeridir.
Değiştirmek gerekirse, herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir 
yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

*: Sıvı kapasitesi referans değeridir. 
Değiştirmek gerekirse, herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir 
yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

Elektrik sistemi

20°C’deki özgül ağırlık: 1.250 veya üzeri

Şarj değerleri:

Hızlı şarj

Yavaş şarj

15 A maks.

5 A maks.

Otomatik şanzıman (LC500)

Sıvı kapasitesi* 8,8 L

Sıvı tipi Toyota Genuine ATF WS

UYARI

Otomatik şanzıman sıvı tipi

"Toyota Genuine ATF WS" dışında yağ kullanmak vites değişim kalitesinin bozulmasına, 
titreşime ve beraberinde şanzımanın kilitlenmesine ve hasarlanmasına yol açabilir.

Hybrid şanzıman (LC500h)

Sıvı kapasitesi* 6,8 L

Sıvı tipi Toyota Genuine ATF WS

UYARI

Şanzıman yağı tipi
"Toyota Genuine ATF WS" dışında yağ kullanmak vites değişim kalitesinin bozulmasına, 
titreşime ve beraberinde şanzımanın kilitlenmesine ve hasarlanmasına yol açabilir.
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*: Lexus'unuza fabrikada “Toyota Genuine Differential Gear Oil” doldurulmuştur.
Yukarıdaki gereksinimi karşılamak için Lexus onaylı “Toyota Genuine Differential Gear 
Oil” veya aynı kalitede eşdeğer bir ürün kullanın. Daha fazla bilgi için herhangi bir yetkili 
Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve donanımlı profesyonele başvu-
run.

*1: Motor <hybrid sistem> çalışırken pedala 500 N'luk (51,0 kgf, 112,4 lbf) kuvvetle basıldı-
ğındaki minimum pedal yüksekliği.
Fren pedalını kontrol ederken, motor <hybrid sistem> çalışırken fren sistemi uyarı ışığının 
da yanmadığını kontrol edin. (Fren sistemi uyarı ışığı yanarsa, bkz. S.429)

*2: Fren sistemi uyarı ışığının (sarı) yanmadığından emin olun. (Fren sistemi uyarı ışığı 
yanarsa, bkz. S.433)

Diferansiyel

Yağ kapasitesi 0,85 L

Yağ tipi ve viskozitesi

 LSD (Sınırlı Kaymalı Diferansiyel) sistemi olmayan 
araçlar

Toyota Genuine Differential gear oil LT 75W-85 GL-

5 veya eşdeğeri*

 LSD (Sınırlı Kaymalı Diferansiyel) sistemli araçlar

Toyota Genuine Differential gear oil LX 75W-85 GL-

5 veya eşdeğeri*

Frenler

Pedal boşluğu*1 132 mm Min.

Pedal boşluğu 1,0 - 6,0 mm

Fren balatası aşınma limiti 1,0 mm

Park freni göstergesi*2

Park freni düğmesine 1 ila 4 saniye bastığınızda: yanar

Park freni düğmesini 1 ila 4 saniye çektiğinizde: kapa-
nır

Sıvı tipi
SAE J1703 veya FMVSS No. 116 DOT 3, 
SAE J1704 veya FMVSS No. 116 DOT 4

Direksiyon

Boşluk 30 mm’den az
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 20 inç lastikler (Tip A)

 20 inç lastikler (Tip B)

 21 inç lastikler

Lastikler ve jantlar

Lastik boyutu
Ön lastikler: 245/45RF20 99Y

Arka lastikler: 275/40RF20 102Y

Lastik basıncı 
(Önerilen soğuk lastik 
basıncı)

Araç hızı
Ön lastik ve arka lastik 

kPa (kgf/cm2 veya bar, psi)

220 km/saat üzerinde 
(137 mil/saat)

300 (3,0, 44)

220 km/saat veya altı 230 (2,3, 33)

Jant boyutu
Ön lastikler: 20  8 1/2J

Arka lastikler: 20  9 1/2J

Bijon torku 140 N•m (14,3 kgf•m, 103,3 ft•lbf)

Lastik boyutu 245/45RF20 99Y

Lastik basıncı 
(Önerilen soğuk lastik 
basıncı)

Araç hızı
Ön lastik ve arka lastik 

kPa (kgf/cm2 veya bar, psi)

220 km/saat üzerinde 
(137 mil/saat)

300 (3,0, 44)

220 km/saat veya altı 230 (2,3, 33)

Jant boyutu 20  8 1/2J

Bijon torku 140 N•m (14,3 kgf•m, 103,3 ft•lbf)

Lastik boyutu
Ön lastikler: 245/40RF21 96Y

Arka lastikler: 275/35RF21 99Y

Lastik basıncı 
(Önerilen soğuk lastik 
basıncı)

Araç hızı
Ön lastik ve arka lastik 

kPa (kgf/cm2 veya bar, psi)

220 km/saat üzerinde 
(137 mil/saat)

300 (3,0, 44)

220 km/saat veya altı 230 (2,3, 33)
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Sertifika

Bu araca takılı olan lastikler, Hindistan standartları IS 15633 koşullarını karşılamaktadır ve 
Merkezi Motorlu Taşıt Kuralları (CMVR) 1989 kapsamında belirtilen yeni kural 95 koşulları 
ile uyumludur.

Jant boyutu
Ön lastikler: 21  8 1/2J

Arka lastikler: 21  9 1/2J

Bijon torku 140 N•m (14,3 kgf•m, 103,3 ft•lbf)

Ampuller

Ampuller W Tip

Dış Arka sis lambası 21 A

İç Makyaj lambaları 2 B

A: Köşeli ampul (şeffaf)

B: Çift uçlu ampuller



481

8

8-1. Teknik özellikler
A

raç teknik özellikleri

Benzinli motorda etanol karıştırılmış 
benzin kullanılması

Lexus, benzin içindeki etanol oranının 
%10’u geçmemesi durumunda etanol 
karıştırılmış benzin kullanımına izin 
verir. Etanol içeren benzinin oktan 
sayısının yukarıdaki değerlerde oldu-
ğundan emin olun.

Motorunuz vuruntu yaparsa
Daha fazla bilgi için herhangi bir yet-

kili Lexus bayisi ya da Lexus servisi 
veya başka bir yetkin ve donanımlı 
profesyonele başvurun.

Hızlanma sırasında ve yokuş çıkar-
ken kısa süreli hafif bir vuruntu duya-
bilirsiniz. Bu normaldir ve endişe 
edilecek bir durum değildir.

Yakıt bilgisi

Benzin istasyonunda bu tip yakıt eti-
ketini bulduğunuzda, sadece aşağı-
daki etiketlerden biriyle yakıt 
kullanın.

 

LC500 (AB bölgesi):
Yalnızca Avrupa standardı 
EN228’e uygun kurşunsuz benzin 
kullanmanız gerekmektedir.
En yüksek motor performansı için 
98 veya daha yüksek oktan sayılı 
kurşunsuz benzin kullanın.

LC500 (AB bölgesi dışında):
Yalnızca kurşunsuz benzin kullanın.
En yüksek motor performansı için 
98 veya daha yüksek oktan sayılı 
kurşunsuz benzin kullanın.

LC500h (AB bölgesi):
Yalnızca Avrupa standardı 
EN228’e uygun kurşunsuz benzin 
kullanmanız gerekmektedir.
En yüksek motor performansı için 
95 veya daha yüksek oktan sayılı 
kurşunsuz benzin kullanın.

LC500h (AB bölgesi dışında):
Yalnızca kurşunsuz benzin kullanın.
En yüksek motor performansı için 
95 veya daha yüksek oktan sayılı 
kurşunsuz benzin kullanın.

UYARI

Yakıt kalitesiyle ilgili uyarı
Uygun olmayan yakıt kullanmayın. 

Uygun olmayan yakıt kullanmak 
motora zarar verecektir.

Mangan, demir veya kurşun gibi 
metal katkı maddeleri içeren ben-
zin kullanmayın, aksi takdirde 
motorunuzda veya emisyon kontrol 
sisteminizde hasara neden olunabi-
lir.

Metalik katkı maddeleri içeren yan 
sanayi yakıt katkıları eklemeyin.
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UYARI

AB bölgesi: "E50" veya "E85" adı 
altında satılan biyo-etanol yakıt 
yüksek miktarda etanol içerdiği için 
kullanılamaz. Bu yakıtın kullanımı 
aracın yakıt sistemine zarar verir. 
Emin değilseniz yetkili Lexus bayisi 
ya da Lexus servisi veya başka bir 
yetkin ve donanımlı profesyonele 
başvurun.

AB bölgesi dışında: "E50" veya 
"E85" adı altında satılan biyo-eta-
nol yakıt yüksek miktarda etanol 
içerdiği için kullanılamaz. Aracınız 
maksimum %10 etanol içeren ben-
zin karışımıyla çalışabilir. %10’dan 
fazla etanol içeren (E10) yakıt kul-
lanımı, aracınızın yakıt sistemine 
zarar verir. Yakıt özellikleri ve kali-
tesi garanti edilen kaynaklardan 
yakıt almaya dikkat edin. Emin 
değilseniz yetkili Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya başka bir yetkin 
ve donanımlı profesyonele başvu-
run.

M15, M85, M100 gibi metanol 
karıştırılmış benzin kullanmayın. 
Metanol içeren benzin kullanılması, 
motorun hasar görmesine veya arı-
zalanmasına yol açabilir.
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8-2.Kişiselleştirme

 Gösterge kumanda düğmelerine 
basarak değiştirme

1 Gösterge kumandalarının  veya 

 tarafına basarak  öğesini 
seçin.

2 Gösterge kumanda düğmelerinden 

 veya  ve ardından “OK” düğ-
mesine basın.

3 Gösterge kumanda düğmelerinden 

 veya  düğmesine basın, iste-
nen ayarı seçin ve “OK” düğmesine 
basın.

Bir önceki ekrana dönmek veya kişisel-

leştirme modundan çıkmak için  
düğmesine basın.

 Remote Touch'ı kullanarak değiş-
tirme

1 Remote Touch üzerindeki “MENU” 
düğmesine basın.

2 Menü ekranındaki “Setup” (Ayar) 
öğesini ve ardından “Vehicle” (Araç) 
öğesini seçin.

3 “Vehicle customisation” (Araç kişi-
selleştirme), “LEXUS park assist” 
(Park yardımı) veya “Drive mode 
customisation” (Sürüş modu kişisel-
leştirme) öğesini seçin.

Çeşitli ayarlar değiştirilebilir. Değiştiri-
lebilen ayarlar için ayarlar listesine 
bakın.

Remote Touch ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz. "NAVİGASYON SİSTEMİ KUL-
LANICI EL KİTABI".

Remote Touch'ı kişiselleştirirken

Aracı güvenli bir yerde durdurun, park fre-
nini çekin ve vitesi P'ye getirin. Ayrıca 12 
volt akünün deşarj olmasını önlemek için 
özellikleri kişiselleştirirken motoru <hybrid 
sistem> çalışır halde bırakın.

Kişiselleştirilebilir özellikler

Aracınızda tercihlerinize göre kişi-
selleştirebileceğiniz birçok elektro-
nik özellik bulunur. Bu özelliklere 
ilişkin ayarlar gösterge kumanda 
düğmeleri, Remote Touch veya her-
hangi bir yetkili Lexus bayisi veya 
Lexus servisi ya da başka bir yetkin 
ve donanımlı profesyonel tarafından 
değiştirilebilir.

Kişiselleştirilebilen araç dona-
nımları

DİKKAT

Kişiselleştirme sırasında

Kişiselleştirme sırasında motorun <hybrid 
sistem> çalışıyor olması gerektiğinden, 
aracın yeterli havalandırma olan bir 
yerde park edildiğinden emin olun. Garaj 
gibi kapalı bir alanda karbon monoksit 
(CO) gibi zararlı egzoz gazları toplanıp 
aracın içine girebilir. Bu durum ciddi sağ-
lık sorunlarına veya ölüme neden olabilir.

UYARI

Kişiselleştirme sırasında
12 volt akünün deşarj olmasını engelle-
mek için, araç özelliklerini kişiselleştirir-
ken motorun <hybrid sistem> 
çalıştığından emin olun.
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Kişiselleştirilen fonksiyonlarla birlikte bazı fonksiyon ayarları da değişebilir. Daha 
fazla bilgi için herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir 
yetkin ve donanımlı profesyonele başvurun.

 Remote Touch'ı kullanarak değiştirilebilen ayarlar

 Gösterge kumanda düğmeleri ile değiştirilebilen ayarlar

 Herhangi bir yetkili Lexus bayisi ya da Lexus servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonel tarafından değiştirilebilen ayarlar

Simgelerin açıklaması: O = Kullanılabilir,  = Kullanılamaz

 Göstergeler, sayaçlar ve araç bilgi ekranı (S.96, 102, 106)

Kişiselleştirilebilir özellikler

İşlev*1 Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Dil*2 İngilizce

Fransızca

 O 

Almanca

İspanyolca

İtalyanca

Rusça

Türkçe

Arapça

Birimler*2 km (L/100 km)
km (km/L)

O O 
mil (MPG)

Eco Sürüş Göstergesi Işığı*3 Kapalı
Açık 

(Kendi kendini aydın-
latır)

 O 

EV göstergesi*4
Açık 

(Kendi kendini 
aydınlatır)

Kapalı  O 

Sürüş bilgileri 1

Anlık yakıt eko-
nomisi

*5  O Ortalama yakıt 
tüketimi 

(sıfırlandıktan 
sonra)

A

B

C

A B C
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8-2. Kişiselleştirme
A

raç teknik özellikleri

*1: Her fonksiyon ile ilgili ayrıntılar için: S.102, 110
*2: Varsayılan ayarlar ülkeye göre değişiklik gösterir.
*3: LC500
*4: LC500h
*5: Aşağıdaki öğelerden ikisi: anlık yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi (sıfırlamadan sonra), orta-

lama yakıt tüketimi (dolumdan sonra), ortalama araç hızı (sıfırlamadan sonra), ortalama araç hızı 
(motoru çalıştırdıktan sonra), geçen süre (sıfırlamadan sonra), geçen süre (motoru çalıştırdıktan 
sonra), mesafe (sürüş menzili), mesafe (motoru çalıştırdıktan sonra), boş.

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

Sürüş bilgileri 2

Mesafe 
(sürüş menzili)

*5  O Ortalama araç 
hızı 

(sıfırlandıktan 
sonra)

Açılır ekran Açık Kapalı  O 

Halka konumu hafızası Kapalı Açık  O 

Vurgulama rengi Renk 1 Renk 2 O*6 O 

Devir göstergesi Kapalı Açık  O 

Devir göstergesi kırmızı bölge ayarı
5000 dv/dk.*3

4000 dv/dk.*4

2000 - 7300 

dv/dk.*3

2000 - 6600 

dv/dk.*4

 O 

Maksimum devir Kapalı Açık  O 

Saat
24 saat görüntü-

leme
12 saat görüntüleme  O 

Dışarıdaki aydınlık seviyesine bağlı ola-
rak gösterge panelini karartmak için 
kullanılan sensörün hassasiyeti

Standart -2 ila 2   O

Dışarıdaki aydınlık seviyesine bağlı ola-
rak gösterge panelinin aydınlık seviye-
sini eski haline getirmek için kullanılan 
sensörün hassasiyeti

Standart -2 ila 2   O

Öneri işlevi Açık

Açık 
(araç durduğunda) O  O

Kapalı

İşlev*1 Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı A B C
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 Hız uyarısı (S.103)

 HUD (Yansıtmalı gösterge ekranı)*1 (S.113)

*1: Bazı modellerde
*2: LC500
*3: LC500h

 LKA (Şerit Takip Desteği)* (S.261)

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Hız uyarısı Kapalı Açık  O 

Hız ayarı
30 km/saat 

(20 mil/saat)
30 ila 260 km/saat 
(20 ila 160 mil/saat)

 O 

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Gösterge bilgileri Devir saati

Eco Sürüş Göster-

gesi Işığı*2

 O Hybrid Sistem Gös-

tergesi*3

Gösterim yapılmaz

Sürüş destek ekranı (Navigasyon 

sistemi*1)
Açık Kapalı  O 

Sürüş destek ekranı (Şerit göste-

rimi*1)
Açık Kapalı  O 

Sürüş destek ekranı (Sürüş yar-

dımı*1)
Açık Kapalı  O 

Sürüş destek ekranı (Pusula*1) Açık Kapalı  O 

Sürüş destek ekranı (Müzik*3) Açık Kapalı  O 

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Şerit ortalama fonksiyonu Kapalı Açık  O 

Direksiyon desteği Açık Kapalı  O 

Uyarı hassasiyeti Standart Yüksek  O 

Şeritte gezinme uyarısı Açık Kapalı  O 

A B C

A B C

A B C



487

8

8-2. Kişiselleştirme
A

raç teknik özellikleri

*: Bazı modellerde

 PCS (Çarpışma Öncesi Sistemi)* (S.253)

*: Bazı modellerde

 BSM (Kör Nokta Monitörü) (S.292)

*: Sadece BSM fonksiyonu

Şeritte gezinme uyarısı hassasiyeti Standart
Düşük

 O 
Yüksek

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

PCS (Çarpışma Öncesi Sistemi) Açık Kapalı  O 

Uyarı zamanı ayarı Orta
Uzak

 O 
Yakın

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

BSM (Kör Nokta Monitörü) Açık Kapalı  O 

RCTA (Geri Manevra Trafik Uya-
rısı)

Açık Kapalı  O 

Dış dikiz aynası göstergesinin par-
laklığı

Parlak Kısık  O 

Yaklaşan araç için uyarı zamanla-

ması (hassasiyet)*

(Orta)

(Erken)

 O 
(Geç)

(Yalnızca kör nokta-
dayken)

RCTA sesli uyarı seviyesi Seviye 2
Seviye 1

 O 
Seviye 3

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı A B C

A B C

A B C
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 RSA (Trafik İşareti Desteği)*1 (S.270)

*1: Bazı modellerde
*2: Yanında ek işaret olan bir hız sınırı aşılırsa sesli uyarı çalışmaz.
*3: Sollama yok bildirimi ve Giriş yok bildirimi (navigasyon sistemli araçlar)

 Aktif arka spoyler* (S.314)

*: Bazı modellerde

 Kapı kilidi (S.130, 134, 449)

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

RSA (Trafik İşareti Desteği) Açık Kapalı  O 

Aşırı hız bildirim yöntemi Yalnızca görsel
Bildirim Yok

 O 
Görsel ve sesli*2

Aşırı hız bildirim seviyesi 2 km/saat
5 km/saat

 O 
10 km/saat

Diğer bildirim yöntemi*3 Yalnızca görsel
Bildirim Yok

 O 
Görsel ve sesli*2

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Aktif arka spoylerin çalışması Kapalı Açık  O O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Mekanik anahtar kullanarak kilidin 
açılması

Her iki yan 
kapının kilidi 

tek bir adımda 
açılır

Sürücü kapısının 
kilidi bir aşamada, 
her iki yan kapının 
kilitleri iki aşamada 

açılır

  O

Hıza göre kapı kilitleme fonksiyonu Açık Kapalı O  O

Vites kolu konumuna göre kapı 
kilitleme fonksiyonu

Kapalı Açık O  O

Vites kolu konumuna göre kapı kili-
dini açma fonksiyonu

Kapalı Açık O  O

Sürücü kapısına bağlı olarak kapı 
kilitlerinin açılması

Açık Kapalı O  O

A B C

A B C

A B C
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A

raç teknik özellikleri

 Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi* ve uzaktan kumanda (S.128, 137)

 Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi (S.137)

Her iki yan kapı kilitlendiğinde/kilit-
leri açıldığında bagajın kilitlen-
mesi/kilidinin açılması

Açık Kapalı   O

Kapı kilitleme gösterge ışıkları sön-
meden önce geçen süre

30 saniye

1 dakika

  O10 dakika

20 dakika

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Çalışma sinyali (Dörtlü flaşörler) Açık Kapalı O  O

Kilitler açıldıktan sonra kapı açıl-
mazsa, otomatik kapı kilitleme sis-
temi devreye girmeden önce 
geçen süre

30 saniye

60 saniye

  O
120 saniye

Açık kapı sesli uyarısı Açık Kapalı   O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi Açık Kapalı O  O

Akıllı kapı kilidi açma Her iki yan kapı Sürücü kapısı O  O

Ard arda kilitleme çalışmasının 
sayısı

İstenilen sayıda 2 kez   O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı A B C

A B C

A B C



490 8-2. Kişiselleştirme

 Uzaktan kumanda kontrolü (S.128)

 Sürüş konumu hafızası (S.178)

 Direksiyon simidi (S.183)

 Dış dikiz aynaları (S.185)

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Uzaktan kumanda Açık Kapalı   O

Kilit açma işlemi

Her iki yan 
kapının kilidi 

tek bir adımda 
açılır

Sürücü kapısının 
kilidi bir aşamada, 
her iki yan kapının 
kilitleri iki aşamada 

açılır

O  O

Bagaj kilidi açma işlemi
Basılı halde 
tutun (kısa)

Bir kez kısa basma

  O

İki kez basma

Basılı halde tutma 
(Uzun)

Kapalı

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Sürüş konumu hafızası ile kapı kilidi 
açma fonksiyonu ilişkilendirme 
seçimi

Sürücü kapısı Her iki yan kapı   O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Otomatik kaldırma ve teleskopik 
ayar fonksiyonu

Sadece kal-
dırma

Sadece teleskopik

O  O
Yükseklik ayarlı ve 

teleskopik

Kapalı

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Otomatik ayna katlama ve açma 
işlemi

Kapı kilit-
leme/kilit açma 

ile bağlantılı

Kapalı

  OKontağın <güç düğ-
mesi> kullanımı ile 

bağlantılı

A B C

A B C

A B C

A B C
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8-2. Kişiselleştirme
A

raç teknik özellikleri

 Elektrikli camlar (S.188)

 Sinyal kolu (S.224)

 Otomatik aydınlatma kontrol sistemi (S.230)

 Işıklar (S.230)

 Otomatik klima sistemi (S.334)

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Mekanik anahtar ile bağlantılı 
çalışma

Kapalı Açık   O

Uzaktan kumanda ile bağlantılı 
çalışma

Kapalı Açık   O

Uzaktan kumandaya bağlı çalışma 
sinyali (sesli uyarı)

Açık Kapalı   O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Şerit değiştirirken far kolu ilk konuma 
alındığında sinyal lambalarının oto-
matik yanma sayısı

3

5

  O7

Kapalı

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Işık sensörü hassasiyeti Standart -2 ila 2 O  O

Follow me home 
(Farlar otomatik olarak kapanmadan 
önce geçen süre)

30 saniye

60 saniye

  O90 saniye

120 saniye

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Karşılama aydınlatmasının kontrolü Açık Kapalı   O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

“AUTO” düğmesi çalışmasına bağlı 
olarak dış hava ile iç hava sirkülasyon 
modu arasında geçiş

Açık Kapalı O  O

A/C auto düğmesinin çalışması Açık Kapalı O  O

Egzoz gazı sensörünün hassasiyeti Standart -3 ila 3 O  O

A B C

A B C

A B C

A B C

A B C
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 Koltuk ısıtıcısı/koltuk havalandırmaları (S.342)

 Isıtmalı direksiyon simidi* (S.342)

*: Bazı modellerde

 Aydınlatma (S.345)

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Otomatik modda sürücü koltuğu 
sıcaklık ayarı

Standart
-2 (soğuk) ile 2 
(sıcak) arasında

O  O

Otomatik modda yolcu koltuğu 
sıcaklık ayarı

Standart
-2 (soğuk) ile 2 
(sıcak) arasında

O  O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Otomatik modda direksiyon simidi 
ısıtma tercihi

Standart
-2 (düşük) ila 2 

(yüksek)
O  O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

İç ışıklar sönmeden önce geçen 
süre

15 saniye

Kapalı

O  O7,5 saniye

30 saniye

Kontak <güç düğmesi> kapalı 
konuma geldikten sonraki çalışma

Açık Kapalı   O

Kapı kilitleri açıldığındaki çalışma Açık Kapalı   O

Elektronik anahtar ile araca yaklaş-
tığınızdaki çalışma

Açık Kapalı   O

Ayak bölmesi aydınlatması Açık Kapalı   O

Ön döşeme süsleme lambaları Açık Kapalı   O

Dış kapı kolu ışıkları sönmeden 
önce geçen süre

15 saniye

Kapalı

O  O7,5 saniye

30 saniye

Otomatik kapı kilitleme düğme-
siyle kapı kilitlendiğinde dış kapı 
kolu ışıkları yanar

Açık Kapalı   O

A B C

A B C

A B C
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8-2. Kişiselleştirme
A

raç teknik özellikleri

 Alarm* (S.89)

*: Bazı modellerde

 Yağmur sensörlü ön cam silecekleri (S.235)

 Geri vites uyarı sesi (S.211, 218)

Bir kapı açıldığında dış kapı kolu 
ışıkları yanar

Açık Kapalı   O

Kapatıldığında dış kapı kolu ışıkları 
söner

Uzun Kısa   O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Kilidi açmak için mekanik anahtar 
kullanıldığında iptal etme

Kapalı Açık   O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Silecek düğmesi AUTO konumun-
dayken sileceğin çalışması

Yağmur sensö-
rünün çalışması

Araç hızına bağlı 
fasılalı çalışma (fasıla 

ayarlı)
  O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Vites kolu R konumundayken veri-
len sinyal (sesli uyarı)

Tek Aralıklı (Fasılalı)   O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı A B C

A B C

A B C

A B C
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 Dış kapı kolu (S.133)

*: Kontak <güç düğmesi> kapalı konuma geldikten sonra

 Lexus park destek sensörü (S.287)

 Sürüş modu seçim düğmesi (S.286)

Araç ayarları
Hıza duyarlı otomatik kapı kilitleme fonk-

siyonu ile vites kolu konumuna bağlı kapı 
kilitleme fonksiyonu aynı anda devrede 
olduğunda, kapı kilidi aşağıdaki şekilde 
çalışır.

• Vites kolu P dışındaki herhangi bir 

konuma alındığında her iki yan kapı kilitle-
nir.

• Araç her iki yan kapı kilitli olarak çalıştırıl-
dığında, hıza duyarlı otomatik kapı kilit-
leme fonksiyonu çalışmaz.

• Araç herhangi bir kapı kilitli olarak çalıştı-
rıldığında, hıza duyarlı otomatik kapı kilit-
leme fonksiyonu çalışır.

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Hızla bağlantılı dış kapı kolu geri 
çekme işlevinin çalıştığı araç hızı

10 km/saat

5 km/saat

  O15 km/saat

20 km/saat

Dış kapı kolu otomatik geri çekil-
meden önce geçen süre

60 saniye 20 dakika*   O

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Lexus park destek sensörü Açık Kapalı  O 

Ön orta sensörün algılama mesa-
fesi

Uzak Yakın O  O

Arka orta sensörün algılama mesa-
fesi

Uzak Yakın O  O

Sesli uyarı seviyesi Seviye 2
Seviye 1

O  O
Seviye 3

Fonksiyon Varsayılan ayar Kişiselleştirme ayarı

Özel modda güç aktarım sistemi 
kontrolü

Normal
Güç

O  
Eko

Özel modda şasi kontrolü Normal
Sport

O  
Konfor

Özel modda klima çalışması Normal Eko O  

A B C

A B C

A B C
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8-2. Kişiselleştirme
A

raç teknik özellikleri

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi kapalıy-
ken, girişte kilit açma fonksiyonu kişisel-
leştirilemez.

Kapı kilidi açıldığında kapılar kapalı 
kalırsa ve otomatik kapı kilitleme fonksi-
yonu devredeyse, kullanma sinyali fonksi-
yonu ayarına uygun olarak dörtlü 
flaşörler yanacaktır.

Bazı ayarlar bir düğme veya müzik sis-
temi ekranını kullanarak değiştirilebilir. 
Düğme kullanarak bir ayar değiştirilirse, 
kontak <güç düğmesi> kapalı konuma ve 
ardından IGNITION ON (kontak açık) 
konuma alınana kadar değiştirilen ayar 
müzik sistemi ekranında görülmez.
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8-3.Sıfırlama yapılması gereken durumlar

Sıfırlama yapılması gereken durumlar

Aşağıdaki sistemlerin 12 volt akü yeniden bağlandıktan veya bakım yapıldıktan 
sonra normal çalışması için sıfırlanması gerekir:

Sıfırlanacak öğelerin listesi

Öğe Sıfırlama zamanı Referans

Lastik basıncı uyarı sistemi

• Lastik rotasyonu yaparken.
• Lastik basıncı değiştiğinde lastik 

boyutu değiştirilir. (Birden fazla 
belirtilen basınç olduğunda)

• ID kodlarını kaydettikten sonra.
• Seyahat hızı değiştiğinden dolayı 

lastik basıncı değiştirildiğinde.

S.397

Elektrikli camlar
• Normal olmayan şekilde çalıştı-

ğında
S.188

Lexus park destek monitörü
• 12 volt akü yeniden takılırken 

direksiyon hareket ettirilmiştir.
• 12 volt akünün şarjı azalmıştır.

“NAVİGAS-
YON SİSTEMİ 

KULLANICI 
EL KİTABI”na 

bakın.

Yağ bakımı (LC500h) • Bakım yapıldıktan sonra S.379
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498 Şu durumlarda yapılacaklar... (Sorun giderme)

1-1.Şu durumlarda yapılacaklar... (Sorun giderme)

Şu durumlarda yapılacaklar... (Sorun giderme)

 Anahtarlarınızı kaybederseniz, yeni 
orijinal anahtarlar herhangi bir yet-
kili Lexus bayisi veya yetkili Lexus 
servisi veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonel tarafından 
yapılabilir. (S.448)

 Elektronik anahtarlarınızı kaybettiy-
seniz aracınızın çalınma riski büyük 
oranda artacaktır. Detaylı bilgi için 
en kısa zamanda herhangi bir yetkili 
Lexus bayisine ya da Lexus servisine 
veya başka bir yetkin ve donanımlı 
profesyonele başvurun. (S.448)

 Elektronik anahtar pili zayıf veya 
tamamen bitmiş mi? (S.409)

 Kontak <güç düğmesi> KONTAK 
AÇIK modunda mı <AÇIK mod>?

Kapıları kilitlerken, kontağı <güç düğmesi> 
kapalı konuma alın. (S.203, 208)

 Elektronik anahtar aracın içinde 
unutuldu mu?

Kapıları kilitlerken elektronik anahtarın 
üzerinizde olduğundan emin olun.

 Radyo dalgalarının durumu nede-
niyle bu fonksiyon düzgün çalışma-
yabilir. (S.139)

 Elektronik anahtarın bagaj içeri-
sinde kalmasını engelleme özelliği 
devreye girer ve bagaj kapağını nor-
mal olarak açabilirsiniz. Anahtarı 
bagajdan alın. (S.135)

 Fren pedalına sıkıca basılı haldeyken 
kontağa <güç düğmesi> düğmesine 
basıldı mı? (S.201, 205)

 Vites kolu P konumunda mı? 
(S.211, 217)

 Elektronik anahtar araç içerisinde 
algılanabilir bir konumda mı? 
(S.138)

 Direksiyon kilidi açık mı? (S.202, 
206)

 Elektronik anahtar pili zayıf veya 
tamamen bitmiş mi?

Bir sorununuz varsa, herhangi bir yet-
kili Lexus bayisi veya yetkili Lexus ser-
visine, veya başka bir yetkin ve 
donanımlı profesyonele başvurmadan 
önce aşağıdakileri kontrol edin.

Kapılar kilitlenmiyor, kilitleri açılmı-
yor, kapılar açılmıyor veya kapanmı-
yor

Anahtarlarınızı kaybederseniz

Kapılar kilitlenmiyor veya açıl-
mıyor

Elektronik anahtar içerideyken
bagaj kapağı kapatılmıştır

Bir arıza olduğunu düşünüyorsa-
nız

Motor <hybrid sistem> çalışmı-
yor
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Böyle bir durumda, motor <hybrid sistem> 
geçici olarak çalıştırılabilir. (S.450)

 12 volt akü boşalmış mı? (S.452)

 Aracın çalınmasını önlemek ama-
cıyla otomatik olarak direksiyon 
kilitlenir. (S.202, 206)

 Cam kilitleme düğmesine basıldı-
ğında?

Pencere kilitleme düğmesine basıldığında, 
yolcu koltuğundaki elektrikli cam çalıştırıla-
maz. (S.190)

 Araç ACCESSORY (Aksesuar) 
veya IGNITION ON (kontak açık) 
modundayken (motor <hybrid sis-
tem> çalışmıyorken) belirli bir süre 
geçtikten sonra otomatik kapanma 
fonksiyonu devreye girer. (S.204, 
208)

 Emniyet kemeri hatırlatma lambası 
yanıp sönüyor

Sürücü ve yolcuların emniyet kemerleri 
takılı mı? (S.443)

 Park freni gösterge ışığı açık

Park freni indirilmiş mi? (S.225)

Duruma göre farklı sesli uyarılarda 
duyulabilir. (S.429, 438)

 Alarmı devreye alırken araç içerisin-
deki yolculardan biri camı açtı mı 
veya hareket etti m?

Sensör bu durumu tespit edecek ve alarm 
devreye girecektir. (S.89)

Alarmı durdurmak için, kontağı <güç 
düğmesi> IGNITION ON moduna 
<AÇIK mod> alın ya da motoru <hybrid 
sistem> çalıştırın.

 Araç bilgi ekranında mesaj görünü-
yor mu?

Araç bilgi ekranından mesajı kontrol edin. 
(S.438)

 Bir uyarı ışığı yanarsa veya uyarı 
mesajı görüntülenirse, bkz. S.429, 
438.

Motor <hybrid sistem> durdurul-
duktan sonra direksiyon simidi
döndürülemez

Camlar elektrikli cam düğme-
leri ile açılıp kapanmıyorsa

Kontak <güç düğmesi> otomatik
olarak kapatılır

Sürüş sırasında sesli uyarı gelirse

Alarm devrede ve korna çalıyor

Aracı terk ettiğinizde bir uyarı
sesi duyulur

Uyarı ışığı yanar veya uyarı
mesajı görüntülenir
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 Aracı yavaşlatın, dikkatli sürün ve 
lastiği değiştirmek için aracınızı en 
yakın yetkili bir Lexus bayisi ya da 
Lexus servisi veya başka bir yetkin 
ve donanımlı profesyonele götürün. 
(S.444)

 Aracınızın çamura veya kara saplan-
ması durumunda prosedürü uygula-
yın. (S.466)

Bir sorun olduğunda

Lastiğiniz patlarsa

Aracınız saplanırsa
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Alfabetik dizin

A

ABS (Kilitlenme önleyici fren sistemi) ............317
Fonksiyon.............................................................317
Uyarı ışığı ...........................................................430

Acil durumlarda
Sesli uyarı çalarsa ........................................... 429
Uyarı ışığı yanarsa .......................................... 429
Uyarı mesajı görünüyorsa ..........................438
12 volt akü boşaldığında .............................. 452
Elektronik anahtar düzgün 

çalışmıyorsa................................................... 449
Motorunuz çalışmıyorsa.............................. 445
Yakıt deposu kapağı 

açılamadığında.............................................448
Hybrid sistem çalışmıyorsa ........................ 446
Araç yükselen suda takılmışsa ....................421
Lastiğiniz patladığında.................................. 444
Anahtarlarınızı kaybederseniz..................448
Bir şeyin yanlış olduğunu 

düşünüyorsanız............................................ 427
Aracınız saplanırsa ........................................ 466
Acil durumda aracınızın 

durdurulması gerekiyorsa.......................420
Aracınızı çekmek gerekirse....................... 423
Aracınız hararet yaparsa................. 460, 463

Acil fren sinyali......................................................... 318
Açma kolu

Yakıt deposu kapağı .....................................240
Motor kaputu ................................................... 374
Bagaj kapağı ...................................................... 135

Açılır ekran................................................................ 104
Ağırlık......................................................................... 470
Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi...........................137

Anten konumu...................................................137
Giriş fonksiyonu............................................... 130
Motorun çalıştırılması .................................... 201
Hybrid sistemin çalıştırılması .....................205

Aktif arka spoyler ....................................................314
Akü (12 volt akü) ....................................................383

Akü kontrolü ....................................................383
12 volt akü boşaldığında .............................. 452
Kış öncesi kontroller ve kışa 

hazırlık ............................................................. 324
Değiştirme.........................................................458

Uyarı ışığı ........................................................... 429
Akü (tahrik aküsü).................................................... 70
Alıştırma (rodaj) tavsiyeleri ................................ 193
AVS (Uyarlanabilir Değişken Süspansiyon 

sistemi)......................................................................317
Alarm.............................................................................89

Alarm......................................................................89
Sesli uyarı ........................................................... 429

Ampuller
Değiştirme.......................................................... 415
Güç değerleri ..................................................480

Ana uyarı ışığı .......................................................... 434
Anahtarlar ..................................................................126

Pil gücünü koruma fonksiyonu .................. 139
Elektronik anahtar............................................126
Güç düğmesi .................................................... 201
Elektronik anahtar düzgün 

çalışmıyorsa................................................... 449
Anahtarlarınızı kaybederseniz..................448
Anahtar numarası plakası .............................126
Anahtarsız giriş ...................................... 130, 137
Mekanik anahtar...............................................126
Güç düğmesi ...................................................205
Pilin değiştirilmesi...........................................409
Sesli uyarı ............................................................ 138
Kablosuz uzaktan kumanda........................ 128

Antenler (akıllı giriş ve çalıştırma 
sistemi .......................................................................137

Anlık yakıt tüketimi................................................. 108
Araç camları ............................................................. 188

Elektrikli camlar ............................................... 188
Arka cam buğu çözücüsü...........................335
Yıkayıcı ...............................................................235

Araç şasi numarası................................................ 470
Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC) ...............317
Arka sinyal lambaları............................................ 224

Ampullerin değiştirilmesi ............................. 415
Sinyal kolu.......................................................... 224

Arka cam buğu çözücüsü..................................335
Arıza gösterge lambası.......................................430
Askı kancaları..........................................................352
Aşırı ısınma................................................... 460, 463
Araç bilgi ekranı...................................................... 106

Müzik sistemine bağlı ......................................110
Sürüş bilgisi ........................................................ 108



502 Alfabetik dizin

Tam hız aralığına sahip dinamik 
radarlı sabit hız kontrolü .......................... 273

Eco Sürüş Göstergesi ................................... 100
Enerji ekranı.........................................................118
Vites konumları ................................................ 108
G kuvveti............................................................. 109
Hybrid Sistem Göstergesi........................... 100
LKA (Şerit Takip Desteği) .......................... 265
Navigasyon sistemine bağlı ..........................110
Arka spoyler konumu......................................110
Ayarlar ...................................................................110
Ekranın değiştirilmesi .....................................107
Lastik basıncı ....................................................387
Uyarı mesajı ......................................................438

Ayak bölmesi aydınlatması ................................345
Aynalar

İç dikiz aynası .................................................... 184
Dış dikiz aynası buğu çözücüsü................335
Dış dikiz aynaları .............................................. 185
Makyaj aynaları ................................................ 351

B

Bağlantı braketleri......................................................61
Bagaj kapağı ..............................................................134

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi .................. 135
Bagaj özellikleri...............................................349
Bagaj kapağı tutamağı....................................136
Bagaj lambası .....................................................136
Bagaj kapağı açma ana düğmesi ...............137
Bagaj kapağı açma düğmesi....................... 135
Kablosuz uzaktan kumanda.........................136

Bagaj lambası ............................................................136
Bakım

Kendinizin yapabileceği 
bakımlar ...............................................365, 372

Bakım bilgileri .................................................. 470
Bakım gereksinimleri .........................363, 364
Bakım planı........................................................ 366
Periyodik bakım .............................................. 366

Bardak tutucu..........................................................348
Baş dayamaları ..........................................................181
Birimler ....................................................................... 109
Buğu giderici

Dış dikiz aynaları .............................................335

Arka cam ...........................................................335
Ön cam...............................................................335

Buji ............................................................................... 476
Boyutlar ..................................................................... 470
BSM (Kör Nokta Monitörü) ............................. 292

Kör Nokta Monitörü fonksiyonu............. 308
Geri Manevra Trafik Uyarı

fonksiyonu....................................................... 310

C - Ç

Cam kilitleme düğmesi ........................................ 190
Çarpışma Öncesi Sistemi (PCS)....................253

Fonksiyon...........................................................253
PCS OFF düğmesi ........................................255
Uyarı ışığı .............................................................431

Çekme
Acil durumlarda araç çekme..................... 423
Çeki kulağı ........................................................ 426
Römork çekerken ..........................................200

Çekiş aküsü (hybrid akü) ...................................... 70
Hybrid akü (tahrik aküsü) 

hava girişleri ..................................................... 73
Konum.................................................................... 70
Özellikler ........................................................... 472
Uyarı mesajı ......................................................... 73

Çekiş Kontrol Sistemi (TRC)..............................317
Çift kilit sistemi...........................................................88
Çocuk koltuğu sistemi............................................50

Emniyet kemeri ile sabitleme .......................58
ISOFIX alt bağlama sistemiyle 

sabitleme ...........................................................60
Önemli uyarılar ..................................................50
Çocuklu sürüş..................................................... 49
Bir üst bağlantı sistemi kullanımı ...................61

Çocuk güvenliği........................................................ 49
12 volt akü uyarıları ............................ 383, 459
Hava yastığı ile ilgili uyarılar .......................... 42
Çocuk koltuğu sistemi.....................................50
Isıtmalı direksiyon simidi ve koltuk 
ısıtıcı uyarıları ................................................ 342

Çocuğunuz emniyet kemerini nasıl 
bağlamalı ........................................................... 34

Çocuk koltuklarının bağlanması ...................51
Elektrikli cam kilitleme düğmesi................ 190
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Elektrikli cam ile ilgili uyarılar ..................... 189
Çıkarılan elektronik anahtar pili ile ilgili 

uyarılar.............................................................. 410
Emniyet kemerleri ile ilgili uyarılar ............. 49
Bagaj ile ilgili uyarılar ......................................134

D

Değiştirme
Elektronik anahtar pili...................................409
Sigortalar .............................................................. 411
Ampuller ..............................................................415
Lastikler ..............................................................400

Değişken Dişli Oranlı Direksiyon 
(VGRS) ....................................................................317

Devir göstergesi ..................................................... 103
Devir saati.................................................................. 102

Değişken kırmızı bölge ................................. 104
Dış kapı kolu lambaları ........................................345
Dış dikiz aynaları ..................................................... 185

Ayarlama ............................................................ 185
BSM (Kör Nokta Monitörü) ...................... 292
Katlama................................................................ 186
Geri vitesle bağlantılı ayna 

fonksiyonu....................................................... 186
Ayna konumu hafızası ....................................178
Dış dikiz aynası buğu çözücüsü................335

Dış sıcaklık göstergesi ................................ 102, 104
Dil (araç bilgi ekranı)...............................................110
Dinamik Arka Yönlendirme (DRS) .................317
Dikiz aynası

İç dikiz aynası .................................................... 184
Dış dikiz aynaları .............................................. 185

Diz hava yastıkları..................................................... 37
Diferansiyel .............................................................. 478
Direksiyon kilidi

Direksiyon kilidini açma................... 202, 206
Direksiyon kilit sistemi uyarı 

mesajı ................................................... 202, 206
Direksiyon simidi .................................................... 183

Ayarlama ............................................................ 183
Otomatik yükseklik ayarı 

fonksiyonu....................................................... 183
Isıtmalı direksiyon simidi .............................. 342
Direksiyon konum hafızası ...........................178

Direksiyon simidini kilitleme ................. 202, 206
Direksiyon (Elektrik motorlu direksiyon 

sistemi)......................................................................317
Uyarı ışığı .............................................................431
Uyarı mesajı ......................................................439

Düşük profilli lastik ................................................386
DRS (Dinamik Arka Yönlendirme) .................317
Dönüş lambaları ..................................................... 232
Dörtlü flaşörler .......................................................420
Düğmeler

Aktif arka spoyler düğmesi ..........................314
Otomatik Uzun Far sistemi ........................ 232
Freni Basılı tutma düğmesi ......................... 227
BSM (Kör Nokta Monitörü) 

düğmesi............................................................ 315
Sabit hız kontrol düğmesi.................274, 283
Kapı kilitleme düğmeleri................................132
Sürüş modu seçim düğmesi.......................286
Sürüş konumu hafıza düğmeleri ................178
Dörtlü flaşör düğmesi ...................................420
Güç düğmesi .................................................... 201
EV (elektrikli) sürüş modu 

düğmesi...........................................................209
Sis lambası düğmesi ......................................235
Isıtmalı direksiyon simidi 

düğmesi........................................................... 342
HUD (Yansıtmalı gösterge ekranı) 

düğmesi.............................................................. 113
Kontak anahtarı .....................................201, 205
Gösterge paneli ışık kontrol 

düğmesi............................................................ 105
Lexus park destek sensörü 

düğmesi...........................................................288
Aydınlatma düğmeleri..................................230
LKA (Şerit Takip Desteği) düğmesi ....... 264
Gösterge kumandaları...................................107
Dış dikiz aynası düğmeleri ........................... 185
Vites kumandaları ........................215, 216, 221
Park freni düğmesi......................................... 225
PCS OFF düğmesi ........................................255
Merkezi kilit düğmesi .....................................132
Güç düğmesi ...................................................205
Elektrikli cam düğmeleri............................... 188
Arka cam ve dış dikiz aynası buğu çözücü 

düğmesi...........................................................334
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Koltuk ısıtıcı düğmeleri................................. 342
Koltuk havalandırma düğmeleri............... 342
Kar modu düğmesi ................................215, 221
Direksiyon simidi yükseklik ve 

teleskopik ayar düğmesi ........................... 183
Lastik basınç uyarısı sıfırlama 

düğmesi .......................................................... 397
Bagaj kapağı açma ana düğmesi ...............137
Bagaj kapağı açma düğmesi....................... 135
Araç takip mesafesi düğmesi .................... 274
VSC iptal düğmesi.......................................... 318
Cam kilitleme düğmesi ................................. 190
Ön cam silecek ve yıkayıcı 

anahtarı ...........................................................235
Ön cam sileceği buz çözücü 

düğmesi .......................................................... 337

E

ECB (Elektronik Kontrollü Fren Sistemi) ......317
ECB (Elektronik Kontrollü Fren Sistemi) ......317
Eco sürüş modu .....................................................286
Eco Sürüş Göstergesi .......................................... 100
Eco Sürüş Gösterge Işığı .................................... 100
Ekran

BSM (Kör Nokta Monitörü) ...................... 292
Tüketim ekranı ....................................................118
Sürüş bilgisi ........................................................ 108
Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit 

hız kontrolü.................................................... 273
Enerji ekranı.........................................................118
Yansıtmalı gösterge ekranı ........................... 113
Lexus park destek .......................................... 287
LKA (Şerit Takip Desteği) .......................... 265
Araç bilgi ekranı............................................... 106
Uyarı mesajı ......................................................438

Elektrikli camlar ...................................................... 188
Camların kapı kilidi ile birlikte 

çalışması........................................................... 189
Sıkışma önleyici fonksiyon ........................... 189
Kullanım............................................................... 188
Cam kilitleme düğmesi ................................. 190

Elektrik motoru (tahrik motoru) ......................... 67
Elektrik motorlu direksiyon sistemi (EPS)

Fonksiyon.............................................................317

Uyarı ışığı .............................................................431
Elektronik anahtar...................................................126

Pil gücünü koruma fonksiyonu .................. 139
Elektronik anahtar düzgün 

çalışmıyorsa................................................... 449
Pilin değiştirilmesi...........................................409

Emniyet kemeri uyarı ışığı ..................................433
Emniyet kemerleri.................................................... 32

Emniyet kemerinin temizlenmesi ve 
bakımı .............................................................. 357

Acil Kilitlemeli Kemer Toplayıcısı ............... 34
Emniyet kemerinizi nasıl 

takmalısınız ....................................................... 33
Çocuğunuz emniyet kemerini nasıl 

bağlamalı ........................................................... 34
Hamile bayanlar için doğru emniyet 

kemeri kullanımı ............................................. 33
Hatırlatma ışığı ve sesli uyarısı...................433
Emniyet kemeri kılavuzu ................................ 34
Aktif gergili emniyet kemerleri ....................35
SRS uyarı ışığı...................................................430

Entegre Araç Dinamikleri Yönetimi 
(VDIM).................................................................... 318

Enerji ekranı................................................................118
EPS (Elektrik Motorlu Direksiyon 

Sistemi).....................................................................317
Fonksiyon.............................................................317
Uyarı ışığı .............................................................431

ERA-GLONASS/EVAK ..................................... 63
Eşya bölmeleri ........................................................ 347
EV sürüş modu .......................................................209
EV gösterge ışığı.......................................................68
Egzoz gazı uyarıları ................................................. 47

F

Far yıkayıcılar ..........................................................235
Farlar...........................................................................230

Otomatik Uzun Far sistemi ........................ 232
Follow me home sistemi ................................231
Aydınlatma düğmesi .....................................230
Ampullerin değiştirilmesi ............................. 415

Fren
Freni basılı tutma............................................. 227
Sıvı......................................................................... 478
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Park freni............................................................ 225
Geri kazanımlı frenleme.................................68
Uyarı ışığı ................................................429, 433
Uyarı mesajı ......................................................439

Fren destek sistemi .................................................317
Freni basılı tutma.....................................................227
Follow me home sistemi .......................................231

G

Geçen süre ............................................................... 108
Geri kazanımlı frenleme........................................68
Geri vites lambaları

Ampullerin değiştirilmesi ..............................415
Göstergeler.............................................................. 102
Güç düğmesi (kontak) ..............................201, 205

Otomatik güç kesme 
fonksiyonu.......................................... 204, 208

Güç düğmesi (kontak) modlarının 
değiştirilmesi.....................................203, 208

Acil durumda aracınızın durdurulması 
gerekiyorsa....................................................420

Hybrid sistemin çalıştırılması 
(motor) ..................................................201, 205

Güç düğmesi (motor çalıştırma 
düğmesi) ................................................................. 201

Otomatik güç kesme fonksiyonu.............204
Kontak anahtarı modlarını 

değiştirme ......................................................203
Acil durumda aracınızın 

durdurulması gerekiyorsa.......................420
Motorun çalıştırılması .................................... 201

Güç kontrol ünitesi .................................................. 70
Güç kontrol ünitesi soğutma sıvısı .................380

Kapasite.............................................................. 476
Kontrol ................................................................380
Kış öncesi kontroller ve kışa hazırlık ...... 324

Güç besleme çıkışı ................................................ 351
Güneşlik ....................................................................352
Güneş siperlikleri ................................................... 351
Gündüz sürüş farı sistemi ..................................230
Göstergeler................................................................98
Gösterge paneli ışıklarının kontrolü............... 105

H

Hareket sensörü ve eğim sensörü ......................91
Hava yastığı manuel iptal sistemi .......................48
Hava yastıkları............................................................ 37

Hava yastığı manuel iptal sistemi ................48
Hava yastığı devreye girme 

koşulları .............................................................. 39
Çocuğunuzla ilgili hava yastığı 

uyarıları............................................................... 42
Doğru sürüş konumu .........................................31
Perde hava yastığının devreye girme 

şartları ................................................................. 39
Perde hava yastığı uyarıları ........................... 42
Hava yastığıyla ilgili genel uyarılar ............. 42
Hava yastıklarının konumları ........................ 37
Hava yastıklarının tadilatı ve hurdaya 

atılması................................................................ 44
Yan hava yastığının devreye girme 

koşulları .............................................................. 39
Yan hava yastığı uyarıları ............................... 42
Yan ve perde hava yastıklarının 

devreye girme koşulları............................... 39
Yan ve perde hava yastıkları 

uyarıları............................................................... 42
SRS hava yastıkları ............................................ 37
SRS uyarı ışığı...................................................430

Havalandırmalar (koltuk 
havalandırmaları) ............................................... 342

Hırsızlık koruma sistemi
Alarm......................................................................89
Çift kilit sistemi....................................................88
Motor blokaj (immobilizer) 

sistemi ................................................................. 75
Hareket sensörü ve eğim sensörü ...............91

Hız göstergesi.......................................................... 102
Hybrid akü (çekiş aküsü)

Konum.................................................................... 70
Özellikler ........................................................... 472
Uyarı mesajı ......................................................... 73

Hybrid akü (tahrik aküsü) hava 
girişleri ....................................................................... 73

Hybrid sistem ............................................................. 67
Acil durumda kapanma sistemi ................... 73
Enerji ekranı/tüketim ekranı .........................118
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EV sürüş modu ................................................209
Yüksek voltajlı parçalar .................................. 70
Hybrid Sistem Göstergesi............................. 117
Hybrid sistem uyarıları .................................... 70
Hybrid araç kullanım ipuçları .................... 322
Hybrid sistem çalışmıyorsa ........................ 446
Hararet ............................................................... 463
Güç (kontak) düğmesi .................................205
Geri kazanımlı frenleme.................................68
Hybrid sistemin çalıştırılması .....................205

Hybrid Sistem Göstergesi.................................... 117
Hybrid şanzıman......................................................217

M modu .............................................................. 222
Vites kumandaları .................................221, 222
Kar modu .............................................................221

I - İ

Isıtmalı direksiyon simidi ..................................... 342
Isıtıcılar

Klima sistemi.....................................................334
Isıtmalı direksiyon simidi .............................. 342
Dış dikiz aynaları .............................................335
Koltuk ısıtıcıları ................................................ 342

Işıklar
Otomatik Uzun Far sistemi ........................ 232
Sis lambası düğmesi ......................................235
Follow me home sistemi ................................231
Far düğmesi ......................................................230
İç ışıkların listesi ...............................................345
Tavan lambaları ...............................................345
Okuma lambaları ........................................... 346
Ampullerin değiştirilmesi ..............................415
Bagaj lambası .....................................................136
Sinyal kolu.......................................................... 224
Makyaj lambaları ............................................. 351
Güç değerleri ..................................................480
Karşılama aydınlatmasının kontrolü..........231

Immobilizer sistemi.................................................. 75
ISOFIX alt bağlantı sistemi...................................60
İç dikiz aynası ........................................................... 184
İlk yardım çantası tutucu kayışı.........................349

K

Kablosuz uzaktan kumanda............................... 128
Pil Enerjisi Koruma Fonksiyonu................. 139
Kilitleme/Kilit açma ........................................ 128
Pilin değiştirilmesi...........................................409

Kancalar
Yük kancaları ...................................................349
Askı kancaları...................................................352
Poşet askısı ........................................................349
Kancalar (taban paspası)................................30

Kapı açık lambaları................................................345
Kapı kilidi

Kapı kilitleme göstergesi .............................. 133
Kapılar.................................................................. 130
Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi ...................137
Kablosuz uzaktan kumanda........................ 128

Kapı cepleri .............................................................. 347
Kapılar ......................................................................... 130

Otomatik kapı kilitleme ve açma 
sistemi ............................................................... 133

Kapı camları ....................................................... 188
Kapı kilitleme göstergesi .............................. 133
Kapı kilidi............................................................. 130
Açık kapı sesli uyarısı ............................. 131, 133
Dış dikiz aynaları .............................................. 185

Kayma göstergesi ................................................. 432
Kar modu ..........................................................215, 221
Kar lastikleri ............................................................. 324
Kendinizin yapabileceği bakımlar ..................363
Keyless entry

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi ...................137
Kablosuz uzaktan kumanda........................ 128

Kış şartlarında araç kullanım ipuçları ............ 324
Kilitlenme önleyici fren sistemi 

(ABS) ........................................................................317
Fonksiyon.............................................................317
Uyarı ışığı ...........................................................430

Kilometre sayacı ..................................................... 102
Klima filtresi..............................................................408
Klima sistemi............................................................334

Klima filtresi ......................................................408
Otomatik klima sistemi ................................334
Polen temizleme modu................................339

Klima ...........................................................................334
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Klima filtresi ......................................................408
Otomatik klima sistemi ................................334
Polen temizleme modu................................339

Kişiselleştirilebilir özellikler ...............................483
Kontak anahtarı (güç düğmesi) .......................205

Otomatik güç kesme fonksiyonu.............208
Güç düğmesi modlarını 

değiştirme ......................................................208
Acil durumda aracınızın 

durdurulması gerekiyorsa.......................420
Hybrid sistemin çalıştırılması .....................205

Kontak (güç düğmesi) ...............................201, 205
Otomatik güç kesme 

fonksiyonu.......................................... 204, 208
Kontak <güç düğmesi> modlarının 

değiştirilmesi.....................................203, 208
Acil durumda aracınızın 

durdurulması gerekiyorsa.......................420
Motorun çalıştırılması 

(hybrid sistem)....................................201, 205
Kol

Motor kaputu mandalı.................................. 374
Motor kaputu açma kolu............................. 374
Vites kolu .....................................................211, 217
Sinyal kolu.......................................................... 224
Silecek kolu.......................................................235

Koltuk havalandırmaları...................................... 342
Koltuk ısıtıcıları........................................................ 342
Koltuk ışıkları ...........................................................345
Koltuk konum hafızası ...........................................178
Korna........................................................................... 183
Kriko

Krikonun yerleştirilmesi ............................... 374
Araçta bulunan kriko ....................................400

Koltuklar......................................................................176
Ayarlama uyarıları............................................176
Ayarlama .............................................................176

Kondenser................................................................. 381
Konsol bölmesi .......................................................348
Konsol bölmesi lambası ......................................348
Kör Nokta Monitörü (BSM) ............................. 292

Kör Nokta Monitörü fonksiyonu..............308
Geri Manevra Trafik Uyarı 

fonksiyonu....................................................... 310
Kriko kolu..................................................................400

L

Lastik basıncı ...........................................................405
Bakım bilgileri .................................................. 479
Lastik basıncı görüntüleme 

fonksiyonu......................................................387
Uyarı ışığı ........................................................... 434

Lastik basıncı uyarı sistemi.................................387
Fonksiyon...........................................................387
Sıfırlama.............................................................. 397
Lastik basınç uyarı valflerinin ve 

vericilerinin takılması .................................396
ID kodlarının kaydedilmesi.........................398
Uyarı ışığı ........................................................... 434

Lastikler .....................................................................385
Zincirler.............................................................. 326
Kontrol ................................................................385
Lastiğiniz patladığında.................................. 444
Hava basıncı .....................................................405
Değiştirme.........................................................400
Lastiklerin rotasyonu.....................................386
Run-flat lastikler ...................................387, 444
Boyut.................................................................... 479
Kar lastikleri ...................................................... 324
Lastik basıncı görüntüleme 

fonksiyonu......................................................387
Lastik basıncı uyarı sistemi..........................387
Uyarı ışığı ........................................................... 434

LDH (Lexus Dinamik Yol Tutuş sistemi)....... 318
Lexus lüks klima sistemi ...................................... 332
Lexus Dinamik Yol Tutuş sistemi 

(LDH)....................................................................... 318
Lexus park destek sensörü................................ 287

Fonksiyon........................................................... 287
Uyarı mesajı ......................................................289

Lexus Güvenlik Sistemi +................................... 242
Otomatik Uzun Far ....................................... 232
Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 

sabit hız kontrolü......................................... 270
LKA (Şerit Takip Desteği) ............................261
PCS (Çarpışma Öncesi Sistemi).............253
RSA (Trafik İşareti Desteği) ....................... 270

LKA (Şerit Takip Desteği) ...................................261
Kullanım................................................................261
Uyarı mesajları.................................................268
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M

Makyaj lambaları .................................................... 351
Güç değerleri ..................................................480

Makyaj aynaları ....................................................... 351
Maksimum devir ..................................................... 104
Mesafe ........................................................................ 108
Motor

ACCESSORY modu.......................203, 208
Motor bölmesi ................................................. 376
Güç düğmesi .................................................... 201
Yakıt kesme sistemi.......................................428
Motor kaputu ................................................... 374
Motorun çalıştırılması .................................... 201
Hybrid sistemi nasıl çalıştırırsınız .............205
Şasi numarası .....................................................471
Motorunuz çalışmıyorsa.............................. 445
Hybrid sistem çalışmıyorsa ........................ 446
Acil durumda aracınızın durdurulması 

gerekiyorsa....................................................420
Güç düğmesi (motor çalıştırma 

düğmesi).......................................................... 201
Kontak anahtarı (güç düğmesi)................205
Aşırı ısınma............................................ 460, 463
Güç düğmesi ...................................................205

Motor kaputu .......................................................... 374
Açma ................................................................... 374
Yükselen Kaput.................................................. 45

Motor soğutma sıvısı ............................................380
Kapasite.............................................................. 476
Kontrol ................................................................382
Kış öncesi kontroller ve 

kışa hazırlık .................................................... 324
Motor soğutma sıvısı sıcaklık 

göstergesi............................................................... 102
Motor blokaj (immobilizer) sistemi................... 75
Motor yağı .................................................................377

Kapasite.............................................................. 473
Kontrol .................................................................377
Yağ seviyesi uyarı mesajı ..............................441
Yağ basıncı uyarı ışığı ...................................430
Kış öncesi kontroller ve kışa 

hazırlık ............................................................. 324
Motor yağı bakım bilgisi ..................................... 379
Motor yağı sıcaklık göstergesi.......................... 102

O

Okuma lambaları...................................................345
Orta Ekran ...............................................................328
Ortalama yakıt tüketimi ....................................... 108
Ortalama araç hızı ................................................. 108
Otomatik yükseklik ayarlı far..............................231
Otomatik Uzun Far .............................................. 232
Otomatik aydınlatma kontrol 

sistemi .....................................................................230
Otomatik şanzıman ................................................. 211

M modu ................................................................216
Vites kumandaları ..................................215, 216
Kar modu .............................................................215

Ön cam sileceği buz çözücüsü .......................339
Ön cam silecekleri................................................235

Konum.................................................................238
Yağmur sensörlü ön cam 

silecekleri .......................................................235
Ön konum lambaları

Ampullerin değiştirilmesi ............................. 415
Düğme ................................................................230
Karşılama aydınlatmasının kontrolü..........231

Ön koltuklar...............................................................176
Ayarlama .............................................................176
Temizlik............................................................... 357
Doğru sürüş konumu .........................................31
Sürüş konumu hafızası....................................178
Baş dayamaları ...................................................181
Sıkışma önleyici fonksiyon ............................ 177
Hafıza geri çağırma fonksiyonu .................179
Koltuk ısıtıcıları ................................................ 342
Koltuk konum hafızası ....................................178
Koltuk havalandırmaları............................... 342

Ön sinyal lambaları
Ampullerin değiştirilmesi ............................. 415
Sinyal kolu.......................................................... 224

P

Park lambaları .........................................................230
Aydınlatma düğmesi .....................................230
Ampullerin değiştirilmesi ............................. 415

Parlaklık kontrolü
Gösterge paneli ışıklarının 
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kontrolü............................................................ 105
Park destek sensörleri......................................... 287
Park freni................................................................... 225

Gösterge ...........................................................433
Kullanım.............................................................. 225
Çekili park freni sesli uyarısı ...................... 226
Uyarı mesajı ...................................................... 226

Patlak lastik .............................................................. 444
Lastik basıncı uyarı sistemi..........................387

Paspaslar......................................................................30
Perde hava yastıkları ............................................... 37
PCS (Çarpışma Öncesi Sistemi)....................253

Fonksiyon...........................................................253
PCS OFF düğmesi ........................................255
Uyarı ışığı .............................................................431
Uyarı mesajı ......................................................439

Plaka lambaları .......................................................230
Aydınlatma düğmesi .....................................230
Ampullerin değiştirilmesi ..............................415

Polen temizleme modu.......................................339
Poşet askısı ...............................................................349

R

Radarlı sabit hız kontrolü 
(tam hız aralığına sahip dinamik radarlı sabit 
hız kontrolü) ......................................................... 270

Radyatör..................................................................... 381
Reflektör tutma kayışı ..........................................349
Remote Touch ........................................................328
Römork çekerken .................................................200
RSA (Trafik İşareti Desteği) .............................. 270
Run-flat lastikler ..........................................387, 444

S - Ş

Saat............................................................................... 351
Sabit hız kontrol sistemi

Sabit hız kontrol sistemi ...............................283
Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 

sabit hız kontrolü......................................... 273
Saplanma

Aracınız saplanırsa ........................................ 466
Sayaç

Ekranın değiştirilmesi .................................... 105

Yansıtmalı gösterge ekranı ........................... 113
Göstergeler.........................................................98
Gösterge paneli ışıklarının 

kontrolü............................................................ 105
Göstergeler....................................................... 102
Araç bilgi ekranı............................................... 106
Gösterge kumandalarının

 kullanımı ...........................................................107
Ayarlar ...................................................................110
Uyarı ışıkları ...................................................... 429
Uyarı mesajı ......................................................438

Sesli uyarılar
Yaklaşma uyarısı ............................................. 279
Fren sistemi ....................................................... 429
Vites düşürme...............................216, 216, 222
Lexus park destek .......................................... 287
LKA (Şerit Takip Desteği) ............................261
Açık kapı ..................................................... 131, 133
Açık kaput .......................................................... 133
Açık bagaj kapağı............................................ 133
Açık cam ............................................................. 189
Çarpışma öncesi frenleme......................... 254
Emniyet kemeri uyarısı .................................433

Sensör
Otomatik far seviyesi ayarlama 

sistemi ..............................................................230
Otomatik Uzun Far sistemi ........................ 232
İç dikiz aynası .................................................... 184
Hareket sensörü ve eğim sensörü ...............91
Lexus park destek .......................................... 287
LKA (Şerit Takip Desteği) ............................261
Radar sensörü.................................................. 243
Yağmur sensörlü ön cam silecekleri...... 236

Servis tapası ................................................................ 70
Servis göstergeleri ................................................363
Sıkışma önleyici fonksiyon

Ön koltuklar ....................................................... 177
Sıfırlama

Sıfırlama yapılması gereken 
durumlar ......................................................... 496

Bakım........................................................363, 379
Araç bilgi ekranı.................................................110
Elektrikli camlar ............................................... 188
Lastik basıncı uyarı sistemi.......................... 397

Sıfırlanabilir kilometre sayaçları ....................... 102
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Sıvı
Otomatik şanzıman........................................477
Fren ...................................................................... 478
Hybrid şanzıman..............................................477
Yıkayıcı ...............................................................382

Sigortalar ..................................................................... 411
Sinyal lambaları ...................................................... 224

Ampullerin değiştirilmesi ..............................415
Sinyal kolu.......................................................... 224

Sis lambası ................................................................235
Ampullerin değiştirilmesi ..............................416
Düğme ................................................................235
Güç değerleri ..................................................480

Soğutma sıvısı
Kapasite.............................................................. 476
Kontrol ................................................................380
Kış öncesi kontroller ve kışa 

hazırlık ............................................................. 324
Soğutma sistemi.....................................................380

Motorun hararet yapması ............... 460, 463
Hybrid sistemin hararet yapması ............. 463

Sürüş bilgisi 1/Sürüş bilgisi 2.............................. 108
Sürüş bilgisi ............................................................... 108
Sürücü koltuğu konum hafızası .........................178

Sürüş konumu hafızası....................................178
Hafıza geri çağırma fonksiyonu .................179

Sürüş çalıştırma kontrolü..................................... 193
Sürüş talimatları........................................................192

Alıştırma (rodaj) tavsiyeleri ......................... 193
Doğru sürüş konumu .........................................31
Sürüş modu seçim düğmesi.......................286
Hybrid araç kullanım ipuçları .................... 322
Talimatlar .............................................................192
Kış şartlarında araç kullanım 

ipuçları ............................................................. 324
Sürüş modu seçim düğmesi ..............................286

Çocuk koltuğu sisteminin 
bağlanması...............................................................50

Temizlik .............................................................. 357
Sürüş konumu hafızası....................................178
Baş dayamaları ...................................................181
Sıkışma önleyici fonksiyon ............................ 177
Koltukta doğru oturma .....................................31
Koltuk ısıtıcıları ................................................ 342
Koltuk konum hafızası ....................................178

Koltuk havalandırmaları............................... 342
“SOS” düğmesi ......................................................... 63
Sport modu .............................................................. 273
Stop lambaları

Acil fren sinyali.................................................. 318
Ampullerin değiştirilmesi ............................. 415

Şanzıman
Otomatik şanzıman.......................................... 211
Sürüş modu seçim düğmesi.......................286
Hybrid şanzıman...............................................217
M modu .................................................... 216, 222
Vites kumandaları ........................215, 216, 221
Kar modu ...................................................215, 221

Şerit Takip Desteği (LKA) ...................................261
Kullanım................................................................261
Uyarı mesajları.................................................268

T

Tahrik motoru (elektrik motoru) ........................ 67
Takımlar.....................................................................400
Tanımlama

Motor ....................................................................471
Araç ..................................................................... 470

Tam hız aralığına sahip dinamik radarlı 
sabit hız kontrolü ................................................ 273

Uyarı mesajı ......................................................282
Tavan lambaları ......................................................345
Tekerlekler ...............................................................406

Tekerlek değiştirme ......................................400
Boyut.................................................................... 479

Temizlik...........................................................354, 357
Alüminyum jantlar..........................................355
Dış görünüm.....................................................354
İç mekan............................................................. 357
Emniyet kemerleri.......................................... 357

Temizlik...........................................................354, 357
Alüminyum jantlar..........................................355
Dış görünüm.....................................................354
İç mekan............................................................. 357
Radar sensörü........................................ 251, 307
Emniyet kemerleri.......................................... 357

Teknik özellikler ..................................................... 470
Torpido gözü........................................................... 347
Torpido gözü lambası .......................................... 347
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Trafik İşareti Desteği ............................................ 270
Tüketim ekranı ...........................................................118
TRC (Çekiş Kontrol Sistemi)..............................317

U - Ü

Uyarı etiketi................................................................. 70
Uyarı ışıkları ............................................................. 429

ABS ......................................................................430
Frenin basılı tutulduğunu belirten 

gösterge ışığı................................................. 432
Etkin Frenleme Sistemi ................................ 432
Fren sistemi ............................................429, 433
Şarj sistemi ........................................................ 429
Elektrik motorlu direksiyon..........................431
Yüksek soğutma sıvısı sıcaklığı .................435
LKA (Şerit Takip Desteği) ............................431
Düşük motor yağı basıncı ...........................430
Düşük yakıt seviyesi.......................................433
Arıza gösterge lambası................................430
Ana uyarı ışığı................................................... 434
Park freni göstergesi.....................................433
Çarpışma öncesi sistemi ...............................431
Emniyet kemeri uyarı ışığı ...........................433
Kayma göstergesi .......................................... 432
SRS.......................................................................430
Lastik basıncı .................................................... 434

Uyarı mesajları........................................................438
Uyarlanabilir Değişken Süspansiyon 

sistemi (AVS).........................................................317
Üst bağlantı kayışı.......................................................61

V - Y

VDIM (Entegre Araç Dinamikleri 
Yönetimi)................................................................ 318

VGRS (Değişken Direksiyon Dişli 
Oranı) .......................................................................317

VSC (Araç Denge Kontrol Sistemi) ...............317
Vites Konum Göstergesi ......................... 216, 223
Vites kumandaları ...............................215, 216, 221
Vites kolu

Otomatik şanzıman.......................................... 211
Hybrid şanzıman...............................................217

Vites kolu ışığı .........................................................345

Vites kolu konumu ve vites konumu............... 102
Yağ

Diferansiyel yağı.............................................. 478
Motor yağı ......................................................... 473

Yakıt doldurma.......................................................240
Kapasite.............................................................. 472
Yakıt tipleri ........................................................ 472
Yakıt deposu kapağı 

açılamadığında.............................................448
Yakıt deposu kapağının açılması .............240

Yakıt ............................................................................240
Kapasite.............................................................. 472
Yakıt göstergesi ............................................... 102
Yakıt kesme sistemi.......................................428
Bilgi........................................................................ 481
Yakıt doldurma................................................240
Tip ......................................................................... 472
Uyarı ışığı ...........................................................433

Yakıt tüketimi
Yakıt aldıktan sonraki ortalama yakıt 

tüketimi............................................................. 108
Ortalama yakıt tüketimi ................................ 108
Anlık yakıt tüketimi ......................................... 108

Yakıt deposu kapağı ............................................240
Yakıt deposu kapağı 

açılamadığında.............................................448
Yakıt doldurma................................................240

Yakıt göstergesi ...................................................... 102
Yakıt kesme sistemi ..............................................428
Yaklaşma uyarısı .................................................... 279
Yan hava yastıkları ................................................... 37
Yan aynalar ............................................................... 185

Ayarlama ............................................................ 185
BSM (Kör Nokta Monitörü) ...................... 292
Katlama................................................................ 186
Geri vitesle bağlantılı ayna 

fonksiyonu....................................................... 186
Ayna konumu hafızası ....................................178

Yan sinyal lambaları.............................................. 224
Ampullerin değiştirilmesi ............................. 415
Sinyal kolu.......................................................... 224

Yan camlar ................................................................ 188
Yansıtmalı gösterge ekranı .................................. 113
Yardımcı ağ ............................................................. 347
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Yıkayıcı ......................................................................235
Kontrol ................................................................382
Far yıkayıcılar ...................................................235
Kış öncesi kontroller ve kışa hazırlık ...... 324
Düğme ................................................................235

Yıkama ve cilalama...............................................354
Yük kancaları ..........................................................349
Yüksek voltajlı parçalar ......................................... 70
Yükselen Kaput......................................................... 45
Yokuşta kalkış desteği...........................................317

Z 

Zincirler..................................................................... 326

Aşağıda listelenen ekipmanlar ile ilgili 
bilgiler için “NAVİGASYON SİSTEMİ 
KULLANICI EL KİTABI”na bakın.

· Müzik/görüntü sistemi

· Navigasyon sistemi

· Lexus park dest................ek monitörü

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue 
du Bourget 60 - 1140 Brussels, Bel-
gium www.toyota-europe.com
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BENZİN İSTASYONUNDAYKEN GEREKLİ OLABİLECEK BİLGİLER

Motor kaputu mandalı (S.374)

Bagaj kapağı açma kolu (S.135)

Yakıt deposu kapağı açma kolu (S.241)

Yakıt deposu dış kapağı (S.241)

Motor kaputu açma kolu (S.374)

Lastik hava basıncı (S.479)

Yakıt deposu kapasitesi (Refe-
rans)

82 L

Yakıt tipi

AB bölgesi: Sadece Avrupa standardı 
EN228’e uygun kurşunsuz benzin

AB bölgesi dışında: Sadece kurşunsuz ben-
zin

S.472

Soğuk lastik 
basıncı

S.479

Motor yağı kapasitesi
(Boşaltma ve doldurma  
referans)

S.473

Motor yağı tipi S.473

A

B

C

D

E

F



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. MANSUROĞLU MAH. 286/10 SOK. NO: 2  BAYRAKLI İZMİR 0232  479  19  52 /0232 479 14 41

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

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



ÜNVANI HİZMET  YERİ  ADRESİ ŞEHİR TEL/TELEFAKS

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 TİMURAĞAOĞLU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. YENİKENT MAH. MARDİN CAD. NO: 365 KIZILTEPE MARDİN 0482 502 77 77

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

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

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

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

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

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

59 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 

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

Tüm yetkili servislerimize ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerine 
https://www.lexus.com.tr/aftersales/kullanici-el-kitaplari/adresinden ve bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi 
sisteminden (servis.gov.tr) ulaşabilirsiniz.



Satıcı, malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve
işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da
başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek
sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim
isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masraf-
ları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılma-
sını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştiril-
mesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi
hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Satıcı,
tüketicinin talebini rededemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur. 

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi
haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin
satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden iti-
baren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunlu-
dur. Tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikle belirle-
nen azami tamir süresi içinde yerine getirilmediği takdirde
tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

Bilginiz için



Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında
bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın
bedelinin tümünü veya  bedelden yapılan indirim tutarını
derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili
servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut ol-
maması halinde sırasıyla;  bu malın satıcısı, ithalatçısı veya
üreticisinden birisi tarafından o mala ilişkin azami tamir sü-
resi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu rapo-
run bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketi-
ciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması
talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüke-
tici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvura-
bilir.

Tüketiciler, uyuşmazlık durumunda uyuşmazlığın parasal
değerini dikkate de alarak tüketici hakem heyetine ve
tüketici mahkemelerine  müracaat edebilirler. 

Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna
veya satıcıya tesliminden itibaren 10 iş günü içerisinde
arızasının giderilememesi durumunda üretici veya ithalatçı
malın tamiri tamamlanana kadar benzer özelliklere sahip
başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır.

Bu el kitabında, tüm modellerin ve ilave donanımlar da
dahil olmak üzere tüm donanımların tanıtıldığını lütfen
unutmayınız. Bu yüzden, aracınızda bulunmayan dona-
nımlara ait açıklamalara da rastlayabilirsiniz. 

Bu kitapta yer alan tüm teknik özellikler basım tarihinde
geçerlidir. Bununla beraber, Lexus’un sürekli ürün geliş-
tirme politikası paralelinde Lexus önceden belirtmeksizin
teknik özellik, donanım ve aksesuar değişikliği yapma
hakkını saklı tutmaktadır.
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