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Snabbguiden ersätter inte bilens instruktionsbok. Vi rekommenderar
starkt att du läser igenom bilens instruktionsbok och komplette-
rande handböcker så att du bättre förstår din bils kapacitet och
begränsningar.

Avsnitt 1

Hybridsystem
●Hybridsystem Sid. 11
●Energimonitor/Förbrukningsskärm

Sid. 13

Avsnitt 3

Medan du kör
●Startkontakt (tändning) Sid. 25
●Körläge EV Sid. 28
●Hybridväxellåda Sid. 28
●Körriktningsvisare, spak Sid. 31
●Parkeringsbroms Sid. 32
●Bromshållare Sid. 33
●Informationsdisplay Sid. 34
●Strålkastare Sid. 36
●Automatiskt helljus Sid. 37
●Dimljus Sid. 39
●Vindrutetorkare och spolare

Sid. 40
●Bakrutetorkare och spolare

Sid. 42
●Aktiv farthållare Sid. 43
●Aktiv farthållare med radar 

från 0 km/tim Sid. 46
●Farthållare Sid. 50
●LDA (Avåkningsvarnare) 

Sid. 52
●LDA (Avåkningsvarnare med 

styrkontroll) Sid. 53
●Panoramic View Monitor

Sid. 53
●Körlägesväljare Sid. 55
●BSM (Monitor för döda vinkeln)

Sid. 57
●Tryckvarningssystem Sid. 59
●ASC (Aktiv ljudreglering)

Sid. 60

Avsnitt 2

Stiga i och ur bilen
●Nycklar Sid. 19
●Elektroniskt lås- och startsystem

Sid. 21
●Stöldskyddssystem Sid. 22

Översikt

Innehåll
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Avsnitt 4

Körkomfort
●Kontroll till Lexus Display 

Audio Sid. 63
●Handsfree-system 

för mobiltelefon Sid. 65
●Luftkonditionering Sid. 68
●Stolvärme/Luftkonditionerade 

stolar Sid. 72

Avsnitt 5

Öppna och stänga
●Dörrlås Sid. 75
●Elfönsterhissar Sid. 76
●Taklucka Sid. 77
●Tanklock Sid. 78
●Baklucka Sid. 79

Vad gör du om ...
Åtgärder vid varnings-/indikeringslampor 
och andra problem som kan uppstå.

Beroende på specifikationerna kan bilen på bilden skilja sig från din
bil vad beträffar färg och utrustning.
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Översikt Instrumentpanel

Startkontakt 
Sid. 25

Invändiga låsknappar 
Sid. 75

Se Sid. 5

Se Sid. 6

Torkar- och spolarspak 
Sid. 40

Informationsdisplay 
Sid. 34

Körriktningsvisare, spak 

Strålkastare, omkopplare 

Dimljus, strömbrytare∗ 

Sid. 31

Sid. 36

Sid. 39

Fönsterlåsknapp Sid. 76

Ytterbackspeglar, reglage*1

Dörrlåsknapp Sid. 75

Körställningssminne, reglage∗*1

Elfönsterhiss, reglage Sid. 76
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∗: I förekommande fall
*1: Se bilens instruktionsbok.
*2: Se instruktionsboken till navigationssystemet.
*3: Modeller med navigationssystem, se instruktionsboken till navigationssystemet, eller modeller 

med Lexus Display Audio System, se bilens instruktionsbok.

Se Sid. 7

Navigationssystem∗*2

Lexus Display Audio∗ Sid. 63

Eluppvärmda stolar, reglage∗ Sid. 72

Luftkonditionerade stolar, reglage∗ Sid. 72

Klocka*1Luftkonditionering Sid. 68

HUD (Vindrutedisplay), 
reglage∗*1

ASC (Aktiv ljudreglering), inställningsknapp∗ Sid. 60

Ratt, reglage∗*1

Rattlås,  spärrspak∗*1

Eluppvärmda stolar, reglage∗ Sid. 72

Ljudanläggning*3

Växelspak Sid. 28

Varningsblinkers*1
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Översikt Instrumentpanel

Vägmätare/trippmätare och 
trippmätare, nollställningsknapp*

Instrumentbelysning, reglage*

BSM (Monitor för döda vinkeln) huvudreglage∗  
Sid. 57

Lexus parkeringssensor,
reglage∗*

Automatiskt helljus,
reglage∗ Sid. 37

∗: I förekommande fall 
*: Se bilens instruktionsbok.

Elöppnad baklucka, reglage∗ Sid. 79

PCS (aktivt krockskyddssys-
tem), reglage∗*

Rattuppvärmning, 

reglage∗*
Kamerareglage∗ Sid. 53

Baksäte, reglage∗*
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∗: I förekommande fall
*1: Se bilens instruktionsbok.
*2: Modeller med navigationssystem, se instruktionsboken till navigationssystemet.
*3: Modeller med navigationssystem, se instruktionsboken till navigationssystemet, eller 

modeller med Lexus Display Audio System, se bilens instruktionsbok.

Översikt Instrumentpanel

Samtalsknapp*2 
Sid. 67

Fjärrkontroller för ljudanläggningen*3

Farthållare, spak 
Sid. 43, 46, 50

Signalhorn*1

Telefonknappar*2 Sid. 67

Instrumentkontroller Sid. 35

Växelpaddlar∗ Sid. 29, 30

Avståndshållning bil-till-bil, 
knapp∗ Sid. 44, 48

LDA-reglage∗ Sid. 52
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Översikt Instrumentpanel

∗: I förekommande fall 
*1: Se bilens instruktionsbok.
*2: Se instruktionsboken till navigationssystemet.

Körlägesväljare Sid. 55

Körläge EV, reglage Sid. 28

Bromshållare, reglage Sid. 33 Parkeringsbroms, 
reglage Sid. 32

VSC OFF, reglage*1

Remote Touch∗*2Lexus Display Audio, kontroll∗ Sid. 63
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Översikt Tak

∗: I förekommande fall 
*: Se bilens instruktionsbok.

Sminkspegelbelysning*Taklucka, reglage∗ Sid. 77

Taklucka, reglage∗ 

Elektroniskt solskydd, reglage∗*
Sid. 77

Invändig backspegel*Kupébelysning*
Läslampor*

Rörelsedetektor och 
lutningssensor, urkoppling∗ Sid. 87
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Hybridsystem

■ Hybridsystemsindikering

Power-område
Visar att det miljövänliga intervallet
överträds (i samband med körning där
full kraft behövs, etc.)

Eco-område
Visar att bilen körs på ett miljövänligt
sätt.

Hybrid-Eco-område
Visar att bensinmotorn inte används
särskilt ofta.
Bensinmotorn stannar automatiskt och
startar på nytt under olika förhållanden.

Laddningsyta
Visar att energi återvinns via det rege-
nerativa bromssystemet.

● Hybridsystemindikatorn visas när körläget är ett annat än sportläge.
● När indikeringen håller sig inom Eco-området uppnås mer miljövänlig körning.

● Laddningsområdet indikerar regenereringsstatus*. Regenererad energi används till att
ladda hybridbatteriet.

*: I denna instruktionsbok avser ”regenerering” den omvandling av energi som skapas av
bilens rörelse till elektrisk energi.

Ditt fordon är en hybridbil. Bilens egenskaper skiljer sig från konventionella bilar.
Bekanta dig ordentligt med bilens egenskaper och hantera den med omsorg.
I hybridsystemet kombineras en bensinmotor och en elmotor (hybridmotor) enligt
rådande körförhållanden, vilket förbättrar bränsleffektiviteten och minskar skadliga
utsläpp.
För ytterligare information, se bilens instruktionsbok.

1

2

3

4
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■Ladda hybridbatteriet

Om växelspaken är i läge N laddas inte hybridbatteriet. När bilen står stilla ska växelspaken
alltid föras till P. 
Även i tung trafik ska bilen köras i D eller S.

■Regenerativ bromsning

I följande situationer konverteras kinetisk energi till elektrisk energi och inbromsningskraft
kan erhållas i samband med uppladdning av hybridbatteriet.
● Gaspedalen släpps upp under körning med växelspaken i D eller S.
● Bromspedalen trampas ned under körning med växelspaken i D eller S.

■Ljud och vibrationer som är speciella i en hybridbil

Ibland förekommer varken motorljud eller vibrationer, även om bilen kommer i rörelse med
”READY”-lampan tänd. Av säkerhetsskäl ska du se till att föra växelspaken till P och ansätta
parkeringsbromsen när du parkerar.
Följande ljud eller vibrationer kan uppstå när hybridsystemet är i drift, det betyder alltså inte
att något är fel:
● Motorljud kan höras från motorrummet.
● Ljud kan höras från hybridbatteriet, som är placerat bakom baksätena, när hybridsystemet

startar eller stängs av.
● Driftsljud som t.ex. ett knäpp eller ett mjukt rasslande ljud, kan höras från hybridbatteriet

bakom baksätena när hybridsystemet startas eller stängs av.
● När bakluckan är öppen kan vissa ljud höras från hybridsystemet.
● Ljud kan höras från växellådan när bensinmotorn startar eller stängs av, vid körning i låg

fart eller på tomgång.
● Motorljud kan höras vid hård acceleration.
● Ljud kan höras på grund av den regenerativa bromsningen när bromspedalen är ned-

trampad eller gaspedalen är uppsläppt.
● Vibrationer kan kännas när bensinmotorn startar eller stängs av.
● Ljudet från kylfläktarna kan höras från luftinsugsventilerna under baksätet.

■Om du får slut på bränsle

Om bilen har fått slut på bränsle och hybridsystemet inte kan startas ska du fylla på tillräckligt
med bensin så att varningslampan för låg bränslenivå slocknar. Om bränslenivån i tanken är
extremt låg kan ibland hybridsystemet inte startas. (Standardmängden bränsle 10,1 L, när
bilen står på plant underlag. Denna volym kan variera om bilen står på sluttande underlag.
Fyll på extra bränsle om bilen står på en sluttning.)
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Energimonitor/Förbrukningsskärm

■ Energimonitor

● För visning på navigationsskärmen
Tryck på knappen ”MENU” på Remote Touch och välj ”Bil” på skärmen ”Meny”.
Tryck på ”Energi” om ”Reseinformation” eller ”Tidigare uppgifter” visas.

● För visning i Lexus Display Audio
Tryck på knappen ”MENU” på kontrollen till Lexus Display Audio och välj ”Bil” på skärmen
”MENY”.
Om skärmen ”Energimonitor” inte visas ska kontrollen föras åt höger, välj ”Energi”.

Du kan övervaka hybridsystemets status på informationsdisplayen och navigationssystemet
(i förekommande fall)/Lexus Display Audio-system (i förekommande fall).

Energiflödet visas på navigationsskärmen.
Röd: bensinenergi 
Gul: elektrisk energi 
Ljusblå: energiåtervinning

En ljusblå pil visas vid regenerativ inbromsning.

Energiflödet visas på skärmen Lexus Display Audio.
Röd: bensinenergi 
Gul: elektrisk energi 
Ljusblå: energiåtervinning

En ljusblå pil visas vid regenerativ inbromsning.
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● Gör så här så att informationsskärmen visas

Tryck på  eller  på rattkontrollerna och tryck på , tryck sedan på  eller  för
att välja energimonitorn.

■Bränsleförbrukning

● Reseinformation

 Navigationssystems skärm
Tryck på knappen ”MENU” på Remote Touch och välj ”Bil” på skärmen ”Meny”.
Tryck på ”Reseinformation” om ”Energimonitor” eller ”Tidigare uppgifter” visas.

Nollställning av förbrukningsdata

Bränsleförbrukning under de senaste
15 minuterna.

Aktuell bränsleförbrukning

Regenererad energi under de senaste
15 minuterna.
En symbol indikerar 50 Wh. Max. fem
symboler visas.

Bilens medelhastighet sedan hybrid-
systemet startades.

Den förflutna tiden sedan hybridsyste-
met startades.

Aktionsradie

Energiflödet indikeras genom pilarnas rörelser på infor-
mationsdisplayen.
Röd: bensinenergi 
Gul: elektrisk energi 
Ljusblå: energiåtervinning

En ljusblå pil visas vid regenerativ inbromsning.

Det visade energiflödet, batteriets nivå, etc ändras i förhållande till de aktuella körförutsätt-
ningarna.

1

2

3

4

5

6

7
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 Lexus Display Audio, skärm
Tryck på knappen ”MENU” på kontrollen till Lexus Display Audio och välj ”Bil” på skärmen
”MENY”.
Om skärmen ”Reseinformation” inte visas ska kontrollen föras åt höger, välj ”Reseinformation”.

Bränsleförbrukning under de senaste
15 minuterna.

Aktuell bränsleförbrukning

Regenererad energi under de senaste
15 minuterna.
En symbol indikerar 50 Wh. Max. fem
symboler visas.

Bilens medelhastighet sedan hybrid-
systemet startades.

Den förflutna tiden sedan hybridsystemet
startades.

Aktionsradie

1

2

3

4

5

6
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● Tidigare info

 Navigationssystems skärm
Tryck på knappen ”MENU” på Remote Touch och välj ”Bil” på skärmen ”Meny”.
Tryck på ”Tidigare uppgifter” om ”Energimonitor” eller ”Reseinformation” visas.

Nollställa data för tidigare historik

Bästa registrerade bränsleförbrukning

Genomsnittlig bränsleförbrukning

Tidigare registrerade bränsleförbrukning

Uppdatera data för genomsnittlig
bränsleförbrukning

 Lexus Display Audio, skärm
Tryck på knappen ”MENU” på kontrollen till Lexus Display Audio och välj ”Bil” på skärmen
”MENY”.
Om skärmen ”Tidigare uppgifter” inte visas ska kontrollen föras åt höger, välj ”Tidigare
uppgifter”.

Tidigare registrerade bränsleförbrukning

Aktuell bränsleförbrukning

Bästa registrerade bränsleförbrukning

1

2

3

4

5

1

2

3
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■ Hybridsystemet, varningsmeddelande

Ett meddelande visas automatiskt om en funktionsstörning uppstår i hybridsystemet eller
om felaktigt handhavande sker.

Om ett varningsmeddelande visas på infor-
mationsdisplayen, läs meddelandet och följ
anvisningarna.
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Nycklar

■ Elektronisk nyckel

Elektroniskt lås- och startsystem 
(→Sid. 21, 25)
Fjärrkontroll (→Sid. 20)

*: I förekommande fall

■ Mekanisk nyckel

Ta ut den mekaniska nyckeln genom att
trycka på spärrknappen.

När du har använt den mekaniska nyck-
eln ska den förvaras i den elektroniska
nyckeln. Ha den mekaniska nyckeln med
dig tillsammans med den elektroniska
nyckeln. Om den elektroniska nyckelns
batteri är urladdat eller om låsfunktionen
inte fungerar korrekt behöver du den
mekaniska nyckeln.

Kortnyckel*
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■Trådlös fjärrkontroll

Låser alla dörrarna

Stänger fönster och taklucka*1 (håll

knappen intryckt)*2

Låser upp alla dörrarna

Öppnar fönster och taklucka*1 (håll

knappen intryckt)*2

Elmanövrerad öppning och stängning

av bakluckan*1

Aktiverar larmet*1

*1: I förekommande fall

*2: De här inställningarna måste special-
inställas av en auktoriserad Lexus-
återförsäljare eller Lexus-verkstad, eller
annan verkstad med motsvarande
kvalifikationer och utrustning.

1

2

3

4

5

6
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Elektroniskt lås- och startsystem 
(modeller med elektroniskt låssystem)

■ Stiga i och ur bilen

Ta tag i dörrhandtaget för att låsa upp

dörrarna.*
Se till att sensorn på handtagets baksida
vidrörs.
Dörrarna kan inte låsas upp förrän
tidigast 3 sekunder efter att de har låsts.

*: Inställningarna för dörrupplåsning kan
ändras.

Vidrör låssensorn (fördjupningen på
dörrhandtagets yta) för att låsa dörrarna.

■ Låsa och låsa upp bakluckan

Låser alla dörrarna

Låser upp alla dörrarna
Dörrarna kan inte låsas upp förrän tidi-
gast 3 sekunder efter att de har låsts.

Följande funktioner kan utföras genom att den elektroniska nyckeln (inklusive kortnyck-
eln) förvaras hos dig, t.ex. i fickan. Föraren bör alltid ha med sig den elektroniska nyckeln.
För ytterligare information om start av hybridsystemet, se sida 25.

1

2

1

2

För information om vad du ska göra om den elektroniska nyckeln inte fungerar ordentligt,
se sida 84.
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Stöldskyddssystem

■Startspärrsystem

Säkerhetsindikatorn blinkar efter att hybrid-
systemet stängts av för att visa att systemet
är i funktion.
Indikeringslampan slutar blinka när start-
kontakten har tryckts till radioläge eller
tändningsläge för att indikera att systemet
har stängts av.

■Larm (i förekommande fall)

Larmet larmar, med ljus och ljud, när systemet känner av ett intrång.
Aktivera larmet:
Stäng dörrarna och motorhuven och lås alla dörrarna med låsfunktionen (i förekommande
fall) eller fjärrkontrollen. Systemet aktiveras automatiskt efter 30 sekunder.

Säkerhetsindikeringen växlar från fast till blinkande sken när systemet är aktiverat.
Stänga av eller stoppa larmet:
● Lås upp dörrarna med låsfunktionen (i förekommande fall) eller fjärrkontrollen.
● Starta hybridsystemet. (Larmet inaktiveras eller stängs av efter några sekunder.)
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Startkontakt (tändning)

■ Starta hybridsystemet

Kontrollera att parkeringsbromsen är ansatt.

Kontrollera att växelspaken är i läge P.

Trampa ned bromspedalen.

 så visas ett meddelande på informationsdisplayen. 

Om det inte visas kan hybridsystemet inte startas.

Tryck på startkontakten.
Om ”READY”-lampan tänds fungerar
hybridsystemet på normalt sätt.
Fortsätt att trampa på bromspedalen
tills ”READY”-lampan tänds.
Hybridsystemet kan startas från alla
lägen på startkontakten.

Kontrollera att ”READY”-lampan är tänd.
Bilen kommer inte att komma i rörelse om ”READY”-lampan är släckt.

Om du utför följande medan du har den elektroniska nyckeln på dig startas hybridsyste-
met, eller också ändras läget för startkontakten.

1

2

3

4

5
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■Stänga av hybridsystemet

Stanna bilen helt.

För växelspaken till P.

Ansätt parkeringsbromsen.
Om parkeringsbromsen är i automatiskt läge ansätts den automatiskt när växelspaken
förs till P.

Tryck på startkontakten.

Släpp upp bromspedalen och kontrollera att visningen i instrumentgruppen har slocknat.

■Ändra lägen på startkontakten

Du kan växla läge genom att trycka på startkontakten utan att trampa ned bromspedalen.
(Läget ändras varje gång du trycker på startkontakten.)

Avstängd*
Varningsblinkern kan användas.

Radioläge
Vissa elektriska tillbehör kan användas,
t.ex. ljudanläggningen.
”ACCESSORY” visas på informations-
displayen.

Tändningsläge
Samtliga elektriska tillbehör kan
användas.
”IGNITION ON” visas på informa-
tionsdisplayen.

*: Om växelspaken är i annat läge än P
när hybridsystemet stängs av med start-
kontakten försätts startkontakten i
radioläge, den stängs inte av.

1

2

3

4

5

1

2

3
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■ Om du måste få stopp på bilen i en akut situation

Endast i en akut situation, som när det blir omöjligt att få stopp på bilen på normalt sätt, får
du använda följande metod för att stanna bilen:

Placera både fötterna på bromspedalen och trampa stadigt ned den.
Pumpa inte på bromspedalen upprepade gånger eftersom då behövs ytterligare kraft
att sakta ner bilen.

Sätt växelspaken i läge N.

 Om växelspaken flyttas till N

När du har saktat ner bilen ska du stanna vid vägkanten på en säker plats.

Stäng av hybridsystemet.

 Om växelspaken inte kan flyttas till N

Fortsätt att trampa ned bromspedalen med båda fötterna för att minska bilens hastighet
så mycket det är möjligt.

För att stanna hybridsystemet, håll
startkontakten intryckt i minst 2 sekun-
der i följd, eller tryck snabbt på den
minst 3 gånger i följd.

Stanna bilen vid vägkanten på en säker plats.

1

2

3

4

3

Håll den intryckt i minst 2 sekunder, 
eller tryck på den snabbt minst 3 gånger

4

5
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Körläge EV

Stänga av/sätta på körläge EV
Indikeringslampan för EV-läge tänds när
bilen är i EV-läge.
Tryck på knappen när du vill återgå från
EV-läge till normalt körläge (använda
bensinmotorn och elmotorn).

Hybridväxellåda

■Flytta växelspaken

När startkontakten är i tändningsläge trampar du ned bromspedalen och flyttar
växelspaken.
När du flyttar växelspaken mellan P och D ska du se till att bilen står fullkomligt stilla.

I EV-läge tillförs elektriskt kraft från hybridbatteriet och endast elmotorn driver bilen.
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■ Växellägenas funktion

*1: För växelspaken till D för normal körning för att förbättra bränsleförbrukningen och
minska bullret.

*2: Du kan kontrollera accelerationskraften och motorbromsningskraften om du väljer
växelområden i S-läge.

■ Välja körläge
→Sid. 55

■ Välja växelområden i D-läge (modeller med växelpaddlar)

Använd växelpaddeln ”–” medan växelspaken är i D för att köra med tillfälligt växelområdesval.
Byte av växelområde gör det möjligt att välja motorbromsningsnivå. Växelområdet kan
sedan väljas med växelpaddlarna ”–” och ”+” på ratten.

Växla upp

Växla ned
Det valda växelområdet mellan D1 och D6
visas på informationsdisplayen.

Det första växelområdet när växelpad-
deln ”-” används ställa automatiskt in
på D2, D3, D4 eller D5 beroende på
bilens hastighet.
Tryck ned växelpaddeln ”+” på ratten
en stund för att återgå till normalt
körläge D.

■ Växelområden och deras funktioner
● Du kan välja mellan 6 nivåer av motorbromsningskraft.
● En lägre växel ger kraftigare motorbromsning än en högre växel. Motorns varvtal ökar

samtidigt.

Växelläge Avsikt eller funktion

P Parkering/start av hybridsystemet

R Backa

N Friläge

D Normal körning*1

S Körning i S-läge*2

1

2
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■Välja växelområden i S-läge

För växelspaken till S för att välja växelläge S. Växelområden kan därefter väljas antingen
med växelspaken eller med växelpaddlarna (i förekommande fall) vilket ger dig möjlighet att
köra i önskat växelområde. Växelområdet kan väljas med växelspaken eller med växel-
paddlarna ”–” och ”+” (i förekommande fall).

Växla upp

Växla ned
Det valda växelområdet mellan S1 och S6
visas på informationsdisplayen.

Det första växelområdet i S-läge är
automatiskt inställt på S2, S3, S4 eller
S5 beroende på bilens hastighet.

■Växelområden och deras funktioner
● Du kan välja mellan 6 nivåer av accelerationskraft och motorbromsningskraft.
● Ett lägre växelområde ger kraftigare accelerationskraft och motorbromsningskraft än

ett högre växelområde. Motorns varvtal ökar samtidigt.

1

2
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Körriktningsvisare, spak
Högersväng

Filbyte åt höger (flytta spaken halvvägs
och släpp den)
Höger körriktningsvisare blinkar tre
gånger.

Filbyte åt vänster (flytta spaken halvvägs
och släpp den)
Vänster körriktningsvisare blinkar tre
gånger.

Vänstersväng

1

2

3

4
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Parkeringsbroms

■Automatläge
Parkeringsbromsen ansätts eller lossas automatiskt enligt växelspakens läge. 
Även i automatiskt läge kan parkeringsbromsen ansättas och lossas manuellt. 
(→Sid. 33)

Aktiverar automatläget (medan bilen
står stilla, dra i parkeringsbromsreglaget
och håll kvar tills lampan för automatlä-
get tänds).
• När växelspaken flyttas från P lossas

parkeringsbromsen och indikerings-
lampan till parkeringsbromsen och
parkeringsbromslampan slocknar.

• När växelspaken flyttas till P ansätts
parkeringsbromsen och indikerings-
lampan till parkeringsbromsen och
parkeringsbromslampan tänds.

Använd växelspaken med bromspeda-
len nedtryckt.

Stänger av automatläget (medan bilen
står stilla, tryck på parkeringsbroms-
reglaget och håll kvar tills lampan för
automatläget slocknar).

Automatiskt 
läge, lampa Automatiskt 

läge, lampa

Parkeringsbromslampa Parkeringsbromslampa

1

2
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■ Manuellt läge
Parkeringsbromsen kan ansättas och lossas manuellt.

Ansätter parkeringsbromsen
Indikeringslampan till parkeringsbrom-
sen och parkeringsbromslampan tänds.
Dra i parkeringsbromsknappen och håll
den intryckt om en nödsituation uppstår
och det blir nödvändigt att använda
parkeringsbromsen under körning.

Lossar parkeringsbromsen
Tryck in parkeringsbromsknappen
samtidigt som du trampar ned broms-
pedalen. Kontrollera att indikerings-
lampan till parkeringsbromsen och
parkeringsbromslampan slocknar.

Om indikeringslampan till parkeringsbrom-
sen och parkeringsbromslampan blinkar ska
du trycka på parkeringsbromsknappen igen.

Bromshållare

Aktiverar bromshållarsystemet
Indikeringslampan (grön) till bromshållaren
tänds. Indikeringslampan (gul) i broms-
hållarsystemet är tänd så länge broms-
hållaren är aktiv.

Parkeringsbromslampa Parkeringsbromslampa

1

2

Bromshållarsystemet håller bromsen ansatt medan växelspaken är i läge D, S eller N
med systemet aktiverat och bromspedalen nedtryckt för att stanna bilen. Systemet lossar
bromsen när gaspedalen trycks ned med växelspaken i D eller S för att ge en mjuk start.
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Informationsdisplay

Färdinformation

Välj för att visa olika körningsrelaterade data.

Display länkad till navigationssystem (i förekommande fall)

Välj för att visa följande information som är länkat till navigationssystemet.
• Ruttvägledning
• Visning av kompass (norr uppåt/färdriktning uppåt)

Display länkad till ljudanläggningen (i förekommande fall)

Tryck för att kunna välja ljudkälla eller spår på displayen med kontrollerna.

Tryck för att visa information om den aktiva farthållaren/den aktiva farthållaren
från 0 km/tim/farthållaren, när systemet används. 
(→Sid. 43, 46, 50)
Symbolerna som visas beror på vilket system som används.

Driftsstatus för LDA (Avåkningsvarnare) eller LDA (Avåkningsvarnare med
styrkontroll) visas även om aktiverat.

Visning av varningsmeddelande

Välj för att visa varningsmeddelanden och föreslagna åtgärder om en funktions-
störning känns av.

Display för inställningar

Välj för att kunna ändra inställningarna för mätardisplayer.

Informationsdisplayen förser föraren med en mängd fordonsrelaterad information.

Aktiv farthållare (i förekommande fall)/Aktiv farthållare från 0 km/tim (i förekom-
mande fall)/Farthållare (i förekommande fall)

LDA (Avåkningsvarning)/LDA (Avåkningsvarnare med styrkontroll) [Modeller
utan aktiv farthållare, aktiv farthållare från 0 km/tim, eller farthållare; Modeller
med LDA (Avåkningsvarnare) eller LDA (Avåkningsvarnare med styrkontroll)]

OM78041SE.book  Page 34  Wednesday, September 3, 2014  10:49 AM



Avsnitt 3

Medan du kör

35

OM78041SE

■ Använda de rattmonterade kontrollerna
Informationsdisplayen hanteras med de
rattmonterade kontrollerna.

Välja funktion/ändra sidor

Bekräfta/Ställ in

Återgå till föregående skärm

Tryck: 
Visar skärmen som är registrerad på

Om ingen skärm har registrerats kom-
mer skärmen med körinformation att
visas.

Tryck och håll intryckt: 
Registrerar skärmen som visas för till-

fället på 
Bekräftelseskärmen för registrering
visas. Om den valda skärmen inte kan
registreras visas ett felmeddelande.

Strålkastare

1

2

3

4

Om ett problem upptäcks i något av bilens system visas ett varningsmeddelande på infor-
mationsdisplayen.
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Strålkastare

 Främre positionsljus, bakljus, num-
merskyltsbelysning och instru-
mentpanelbelysning tänds.

 Strålkastare och all belysning ovan
tänds.

 Strålkastarna och ovanstående
belysning tänds och släcks auto-
matiskt (när startkontakten är i
tändningsläge).

■Tända strålkastarnas helljus

Tryck spaken framåt för att tända hel-
ljuset, när strålkastarna är på.
Dra spaken mot dig till mittenläget för
att släcka helljuset.

Dra spaken mot dig och släpp den för
att blinka en gång med helljuset.
Du kan blinka med helljuset vare sig
strålkastarna är tända eller släckta.

1

2

3

1

2
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Automatiskt helljus (i förekommande fall)

■ Aktivera det automatiska helljussystemet

Tryck spaken framåt när strålkastarom-

kopplaren är i läge  eller .

Tryck på knappen för automatiskt helljus.
Indikeringslampan för det automa-
tiska helljuset tänds när strålkastarna
tänds automatiskt och indikerar att
systemet är aktivt.

Den automatiska strålkastaren innehåller en kamerasensor inne i bilen som bedömer
gatubelysningens ljusstyrka, ljusen från mötande och framförvarande fordon etc., och
tänder eller släcker helljuset efter behov.

1

2
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■Tända/släcka helljuset manuellt

● Växla till halvljus
Dra i spaken till ursprungsläget.

Indikeringslampan för automatiskt helljus
släcks.
Tryck spaken från dig för att aktivera det
automatiska helljussystemet igen.

● Växla till helljus
Tryck på knappen för automatiskt helljus.

Indikeringslampan för automatiskt helljus
släcks och helljusindikeringen tänds.
Tryck på knappen för att aktivera det
automatiska helljussystemet igen.
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Dimljus
 Dimljus bak, strömbrytare

Släcker dimljusen bak

Tänder dimljusen bak
Släpp ringen på spaken så återgår den

till .
Om du vrider på ringen på belysnings-
spaken igen släcks ljuset.

 Dimljus, fram och bak

Släcka dimljusen fram och bak

Tända dimljusen fram

Tända dimljusen fram och bak
Släpp ringen på spaken så återgår den

till .
Vrid ringen igen för att endast släcka
dimljuset bak.

1

2

1

2

3
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Vindrutetorkare och spolare
 Vindrutetorkare med intervallinställning

 Avstängd

 Intervallfunktion

 Låg hastighet

 Hög hastighet

 Enstaka torkarslag

När du har valt intervallslag kan intervallen
justeras.

Öka frekvensen på intervallslagen

Minska frekvensen på intervallslagen

1

2

3

4

5

6

7
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Spolare/torkare, kombinerad funktion
Torkarna gör automatiskt ett par slag när
spolarvätskan har sprutats på vindrutan.
Modeller med strålkastarspolare: Om
du drar i spaken och håller fast den
medan strålkastarna är tända, aktiveras
strålkastarspolarna en gång. Därefter
aktiveras strålkastarspolarna var femte
gång du drar i spaken.

 Vindrutetorkare med regnsensor

 Avstängd

 Regnavkännande funktion

 Låg hastighet

 Hög hastighet

 Enstaka torkarslag

Om ”AUTO” har valts aktiveras vind-
rutetorkarna automatiskt när sensorn
känner av regn på rutan. Systemet
justerar automatiskt inställningen av
torkarslagen efter regnmängden på
rutan samt bilens hastighet.

Sensorns känslighet kan justeras om
”AUTO” har valts.

Höjer känsligheten

Sänker känsligheten

8
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4
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7
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Spolare/torkare, kombinerad funktion
Torkarna gör automatiskt ett par slag när
spolarvätskan har sprutats på vindrutan.
Modeller med strålkastarspolare: Om
du drar i spaken och håller fast den
medan strålkastarna är tända, aktiveras
strålkastarspolarna en gång. Därefter
aktiveras strålkastarspolarna var femte
gång du drar i spaken.

Bakrutetorkare och spolare
 Avstängd

 Intervallfunktion

 Normal användning

Spolare/torkare, kombinerad funktion
Torkarna gör automatiskt ett par slag när
spolarvätskan har sprutats på vindrutan.

8
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4
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Aktiv farthållare (i förekommande fall)

Indikeringslampor

Bildskärm

Inställd hastighet

Bil-till-bil avståndshållning, reglage

Farthållare, spak

■ Ställa in bilens hastighet (avståndshållning bil-till-bil)

Tryck på ”ON/OFF”-knappen för att
aktivera farthållaren.

Indikeringslampan till den aktiva fart-
hållaren tänds och ett meddelande
visas på informationsdisplayen.
Tryck en gång till för att inaktivera
farthållaren.

I avståndshållningsläge bil-till-bil och utan att föraren behöver använda gaspedalen
accelererar bilen och bromsar in automatiskt enligt framförvarande bils förändringar i
hastighet. I farthållningsläge körs bilen med fast hastighet.
Använd den aktiva farthållaren på motorvägar.

1

2

3

4

5

1
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Accelerera eller sakta in bilen till öns-
kad hastighet (över cirka 50 km/tim)
och tryck spaken nedåt för att ställa in
hastigheten.

Indikeringslampan ”SET” för farthål-
laren tänds.
Bilens hastighet när spaken släpps
blir den inställda hastigheten.

■Justera den inställda hastigheten

Öka hastigheten

Minska hastigheten
Finjustering: Flytta spaken tillfälligt i önskad
riktning.
Stor justering: Håll spaken i önskad riktning.

■Ändra avståndet bil-till-bil (läget avståndshållning bil-till-bil)

När du trycker på knappen ändras avståndet
bil-till-bil enligt följande:

Långt

Medium

Kort
Avståndet bil-till-bil ställs automatiskt
in på långt läge när startkontakten
trycks till tändningsläge.
Om en bil kör framför dig visas även
markeringen för framförvarande bil.

2

1

2

Typ A

Typ B

Markering av 
framförvarande fordon

1

2

3

Kontrollfunktionen för avståndshållning bil-till-bil bibehåller den inställda farten så länge
inget fordon känns av framför.
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■ Inaktivera och återaktivera hastighetsinställningen

Om du drar spaken mot dig inaktiveras
farthållaren.
Hastighetsinställningen inaktiveras
också när bromspedalen trampas ned.

Om spaken trycks uppåt återupptas
farthållningen och bilens hastighet
återgår till den inställda.
Om ett fordon emellertid inte känns av
i läget för avståndskontroll bil-till-bil
återaktiveras inte farthållningen om
fordonets verkliga hastighet är högst
cirka 40 km/tim. Om bilen är i läget för
farthållning och bilens verkliga hastig-
het är högst cirka 40 km/tim återakti-
veras inte farthållningen eftersom den
inställda hastigheten raderats.

■ Välja farthållningsläge

Tryck på ”ON/OFF”-knappen för att
aktivera farthållaren.
Tryck en gång till för att inaktivera fart-
hållaren.

Ändra till fast hastighet. 
(Tryck spaken framåt och håll kvar i
cirka en sekund.)
Indikeringslampan för farthållaren tänds.
I läget för farthållning ska spaken
tryckas framåt igen och hållas kvar i
cirka 1 sekund för att återgå till läget för
avståndskontroll bil-till-bil.

1

2

1

2
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Aktiv farthållare med radar 
från 0 km/tim (i förekommande fall)

Indikeringslampor

Bildskärm

Inställd hastighet

Bil-till-bil avståndshållning, reglage

Farthållare

■Ställa in bilens hastighet (avståndshållning bil-till-bil)

Tryck på ”ON/OFF”-knappen för att
aktivera farthållaren.

Indikeringslampan till den aktiva fart-
hållaren tänds och ett meddelande
visas på informationsdisplayen.
Tryck en gång till för att inaktivera
farthållaren.

I avståndshållningsläge bil-till-bil och utan att föraren använder gaspedalen accelererar
bilen, bromsar in och stannar automatiskt enligt framförvarande bils förändringar i hastighet.
I farthållningsläge körs bilen med fast hastighet.
Använd den aktiva farthållaren med radar från 0 km/tim på motorvägar.
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Accelerera eller sakta in bilen till öns-
kad hastighet (över cirka 50 km/tim)
och tryck spaken nedåt för att ställa in
hastigheten.

Indikeringslampan ”SET” för farthål-
laren tänds.
Bilens hastighet när spaken släpps
blir den inställda hastigheten.
Om spaken släpps när bilens hastighet
är högst 50 km/tim och ett framför-
varande fordon kan kännas av börjar
bilen följa det framförvarande fordo-
net med en inställd hastighet av
50 km/tim, medan bilen är i läget för
avståndshållning bil-till-bil.

■ Justera den inställda hastigheten

Öka hastigheten
(Utom när systemets kontroll har stan-
nat bilen i läget för avståndskontroll
bil-till-bil)

Minska hastigheten
Finjustering: Flytta spaken tillfälligt i önskad
riktning.
Stor justering: Håll spaken i önskad riktning.

2

1

2
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■Ändra avståndet bil-till-bil (läget avståndshållning bil-till-bil)

När du trycker på knappen ändras avståndet
bil-till-bil enligt följande:

Långt

Medium

Kort
Avståndet bil-till-bil ställs automatiskt in
på långt läge när startkontakten trycks
till tändningsläge.
Om en bil kör framför dig visas även
markeringen för framförvarande bil.

■Återuppta anpassad farthållning när bilen stoppats av systemkontroll
(avståndshållningsläge bil-till-bil)

Tryck spaken uppåt när bilen framför dig
kör iväg.
Din bil återupptar uppföljningskörning om
du trampar ned gaspedalen efter att fram-
förvarande bil börjar köra iväg.

Typ A

Typ B

Markering av 
framförvarande fordon

1

2

3

Kontrollfunktionen för avståndshållning bil-till-bil bibehåller den inställda farten så länge
inget fordon känns av framför.
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■ Inaktivera och återaktivera hastighetsinställningen

Om du drar spaken mot dig inaktiveras
farthållaren.
Hastighetsinställningen inaktiveras
också när bromspedalen trampas ned.
(Om bilen har stoppats av systemkon-
trollen inaktiveras inställningen inte när
bromspedalen trampas ned.)

Om spaken trycks uppåt återupptas
farthållningen och bilens hastighet
återgår till den inställda.
Om ett fordon emellertid inte känns av
i läget för avståndskontroll bil-till-bil
återaktiveras inte farthållningen om
fordonets verkliga hastighet är högst
cirka 40 km/tim. Om bilen är i läget för
farthållning och bilens verkliga hastighet
är högst cirka 40 km/tim återaktiveras
inte farthållningen eftersom den inställda
hastigheten raderats.

■ Välja farthållningsläge

Tryck på ”ON/OFF”-knappen för att
aktivera farthållaren.
Tryck en gång till för att inaktivera fart-
hållaren.

Ändra till fast hastighet. 
(Tryck spaken framåt och håll kvar i
cirka en sekund.)
Indikeringslampan för farthållaren tänds.
I läget för farthållning ska spaken
tryckas framåt igen och hållas kvar i
cirka 1 sekund för att återgå till läget för
avståndskontroll bil-till-bil.

1

2

1

2
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Farthållare (i förekommande fall)

Indikeringslampor

Farthållare

■Ställa in hastigheten

Tryck på ”ON/OFF”-knappen för att
aktivera farthållaren.

Indikeringslampan för farthållaren
tänds.
Tryck en gång till för att inaktivera
farthållaren.

Accelerera eller sakta in bilen med
gaspedalen till önskad hastighet (över
cirka 40 km/tim) och tryck spaken
nedåt för att ställa in hastigheten.

Indikeringslampan ”SET” för farthål-
laren tänds.
Bilens hastighet när spaken släpps
blir den inställda hastigheten.

Använd farthållaren om bilen ska hålla en inställd hastighet utan att gaspedalen används.
Använd farthållaren på motorvägar.

1

2

1

2
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■ Justera den inställda hastigheten

Öka hastigheten

Minska hastigheten
Finjustering: Flytta spaken tillfälligt i önskad
riktning.
Stor justering: Håll spaken i önskad riktning.

■ Inaktivera och återaktivera farthållaren

Om du drar spaken mot dig inaktiveras
farthållaren.
Hastighetsinställningen inaktiveras ock-
så när bromspedalen trampas ned.

För spaken uppåt för att återgå till fart-
hållning.
Återaktivering är dock möjlig när bilens
hastighet är minst cirka 40 km/tim.

1

2

1

2
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LDA (Avåkningsvarnare) (i förekommande fall)

■Aktivering av LDA
Tryck på LDA-knappen för att aktivera
LDA.

Indikeringslampan LDA tänds och kör-
fältslinjer visas på informationsdisplayen.
Tryck på knappen igen för att inaktivera
LDA.
LDA-systemet fortsätter att vara påslaget
eller avstängt även om startkontakten är
i avstängt läge.

Under körning på motorväg som har vita (eller gula) körfältsmarkeringar och få kurvor,
använder detta system en kamera som är placerad på vindrutans övre del för att känna av
de vita (gula) körfältsmarkeringarna och när föraren avviker från körfältet. Om systemet
bedömer att bilen kör utanför sitt aktuella körfält uppmärksammas föraren på detta med
en summerton och indikeringar på informationsdisplayen.

Typ A Typ B
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LDA (Avåkningsvarnare med 
styrkontroll) (I förekommande fall)

■ Aktivering av LDA
Tryck på LDA-knappen för att aktivera LDA.

Indikeringslampan LDA tänds och kör-
fältslinjer visas på informationsdisplayen.
Tryck på knappen igen för att inaktivera
LDA.
När startkontakten trycks till avstängt
läge återgår LDA till avstängt läge.

Panoramic View Monitor (i förekommande fall)

■ Kamerareglage

Kamerareglaget är placerat som bilden
visar.

Under körning på motorväg som har vita (eller gula) körfältsmarkeringar och få kurvor,
använder detta system en kamera som är placerad på vindrutans övre del för att känna av
de vita (gula) körfältsmarkeringarna och när föraren avviker från körfältet. Om systemet
bedömer att bilen kör utanför det aktuella körfältet uppmärksammas föraren på detta
med en summerton och indikeringar på informationsdisplayen. Systemet assisterar även
genom att använda ratten för att undvika ytterligare avvikelse från markeringslinjerna.

Typ A Typ B

Panoramic View Monitor hjälper föraren att se bilens omgivning genom att, i låg fart,
kombinera kamerorna fram, på sidorna och bak och visa en fullständig bild av bilen på
skärmen.
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■Växla display
När du trycker på kameraknappen eller för växelspaken till ”R”-läge medan startkontakten
är i tändningsläge aktiveras Panoramic View Monitor.
Monitorn visar olika vyer av bilens läge. (Följande utgör exempel)

Kartskärm,
audioskärm, etc. Rörlig vy

Bild bakom bilen & 
panoramabild

Bilder från sidan Vidvinkelbild framför 
bilen & panoramabild

Vidvinkelbild 
bakom bilen

Kartskärm,
audioskärm, etc.

Trycka på kamerarelaget
Flytta växelspaken
Tryck på skärmknappen för ändring av visningslägen.
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Körlägesväljare

 Modeller utan automatiskt reglerad luftfjädring

Normalt läge
För normal körning.
Tryck på knappen för att ändra körläget till normalt läge om körläget Eco eller sportläge
är valt.

Körläge Eco
Med hjälp av körläget Eco kan du få låg bränsleförbrukning under körningar med täta
accelerationer.
Om bilen inte är i körläge Eco och körlägesväljaren har vridits till vänster visas indikerings-
lampan ”ECO MODE” på informationsdisplayen.

Sportläge
Förbättrar accelerationsresponsen genom kontroll av hybridsystemet och styrningen.
Lämplig när precisionshantering krävs, till exempel vid körning på bergsvägar.
När bilen inte är i sportläge och körlägesväljaren vridits åt höger visas indikeringslam-
pan ”SPORT” på informationsdisplayen och hybridsystemets indikeringslampa ändras
till varvtalsmätaren.

Körlägen kan väljas så att de passar rådande körförhållanden.

1

2

3

OM78041SE.book  Page 55  Wednesday, September 3, 2014  10:49 AM



Avsnitt 3

Medan du kör
Stiga i och ur bilen

M
edan du kör

K
örkom

fort
Ö

ppna och stänga
Vad du ska göra om

 ...

56

H
ybridsystem

OM78041SE

 Modeller med automatiskt reglerad luftfjädring

Normalt läge
För normal körning.
Tryck på knappen för att ändra körläget till normalt läge om körläget Eco eller sportläge
är valt.

Körläge Eco
Med hjälp av körläget Eco kan du få låg bränsleförbrukning under körningar med täta
accelerationer.
Om bilen inte är i körläge Eco och körlägesväljaren har vridits till vänster visas indike-
ringslampan ”ECO MODE” på informationsdisplayen.

Sportläge
•SPORT S-läge

Förbättrar accelerationsresponsen genom kontroll av hybridsystemet. Lämpligt när
kraftig acceleration behövs.
När bilen inte är i läge SPORT S och körlägesväljaren vrids åt höger visas indikerings-
lampan ”SPORT S” på informationsdisplayen och hybridsystemets indikeringslampa
ändras till varvtalsmätaren.

•SPORT S+, läge
Förbättrar styrningen och körstabiliteten genom samtidig kontroll av styrning och
fjädring, som tillägg till hybridsystemet. Lämpligt läge för sportig körning.
Om bilen är i läge SPORT S och körlägesväljaren vrids åt höger visas indikeringslampan
”SPORT S+” på informationsdisplayen.

1

2

3
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BSM (Monitor för döda vinkeln) 
(i förekommande fall)

Döda vinkeln-monitorn är ett system med två funktioner;
● Döda vinkeln-monitorns funktion 

Assisterar föraren att ta beslut vid filbyte
● Backvarnare för korsande trafik (i förekommande fall) 

Assisterar föraren vid backning
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BSM, huvudreglage
Tryck på knappen för att sätta på/stänga av systemet. När reglaget är påslaget tänds
dess indikeringslampa och en summerton hörs (modeller med backvarnare för korsande
trafik). Denna knapp fungerar för såväl döda vinkel-monitorn som backvarnaren för
korsande trafik.

Ytterbackspeglar med BSN-indikeringslampor
Döda vinkel-monitorns funktion: 
Om ett fordon känns av i den döda vinkeln tänds BSM-indikeringslampan i ytterback-
spegeln. Om körriktningsvisaren används när ett fordon befinner sig i döda vinkeln
blinkar indikeringslampan i ytterbackspegeln.
Backvarnare för korsande trafik: 
Om ett fordon känns av som närmar sig bakifrån på din bils högra eller vänstra sida
börjar ytterbackspegelns BSM-indikatorer blinka.

Backvarnare för korsande trafik, larmsummer (endast funktionen för backvarnare för
korsande trafik):
Om ett fordon känns av som närmar sig bakifrån på din bils högra eller vänstra sida
hörs en summerton bakom höger baksäte.

1

2

3
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Tryckvarningssystem (i förekommande fall)

■ Nollställa tryckvarningssystemet

Tryck på  på den rattmonte-

rade kontrollen.

Tryck på  eller  på den rattmon-

terade kontrollen , och tryck

sedan på .

Tryck på  eller  på den rattmon-
terade kontrollen, välj ”TPMS” och

tryck sedan på .

Din bil är utrustad med tryckvarningssystem som, med varningsventiler och sändare,
känner av lågt lufttryck i däcken innan allvarliga problem uppstår.

1

2

3
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Ett meddelande och en indikator visas
på informationsdisplayen varpå noll-
ställningen är avslutad.

ASC (Aktiv ljudreglering) (i förekommande fall)

■Volymkontroll

Högre

Lägre
Indikatorn tänds när ASC-systemet är
aktiverat.
När väljaren ställs in på den lägsta
volymen stängs ASC-systemet av och
indikeringslampan slocknar.

4

ASC-systemet är ett elektroniskt ljudsystem som genererar motorljud genom att överföra
den kinetiska energin från bilens acceleration och inbromsning till föraren genom högta-
larna i instrumentpanelen.
Bilens respons på förarens accelerationsmönster och växlingar överförs också som ljud.
Om sportläge har valts blir ljuden som överförs till föraren starkare.

1

2

OM78041SE.book  Page 60  Wednesday, September 3, 2014  10:49 AM



Avsnitt 3

Medan du kör

61

OM78041SE

OM78041SE.book  Page 61  Wednesday, September 3, 2014  10:49 AM



KörkomfortAvsnitt 4

OM78041SE

Kontroll till Lexus Display Audio 
(modeller med Lexus Display Audio) .............  63
Handsfree-system för mobiltelefon 

(med Lexus Display Audio)................................  65
Luftkonditionering ...............................................  68
Stolvärme /

Luftkonditionerade stolar ..................................  72

OM78041SE.book  Page 62  Wednesday, September 3, 2014  10:49 AM



Avsnitt 4

Körkomfort

63

OM78041SE

Kontroll till Lexus Display Audio 
(modeller med Lexus Display Audio)

■ Grundläggande funktioner

Visa skärmen ”Source” eller ljudanlägg-
ningens övre skärm.

Visa skärmen ”MENU” (→P. 64)

Visa föregående skärm

Vrid på inställningsknappen, eller flytta
den för att välja en funktion och ett
nummer.
Flytta inställningsknappen för att visa
skärmens vänstra eller högra sida.
Tryck på inställningsknappen för att
komma in i vald funktion och nummer.

Du styr ljudanläggningen, handsfree-systemet, etc med kontrollen till Lexus Display
Audio.

1
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■Skärmen ”MENU”
Tryck på knappen ”MENU” på kontrollenheten så att skärmen ”Meny” visas.

■Skärm för inställningar av displayen
Gå till ”Display”: ”MENU”, knapp→ ”Display”

Stänga av skärmen.

Justera skärmkvaliteten.

Justera kvaliteten på backkamerans
skärm.

Ändra till dagsljusläge.

Knapp Funktion

”Ljud” Visar översta skärmen till ljudanläggningen

”Klimat” Automatisk luftkonditionering (→Sid. 68)

”Telefon” Visa översta telefonskärmen

”Bil” Förbrukningsinformation

”Info” Visa skärmen ”Information”

”Inställning” Inställningsmeny

”Display” Skärm, inställningar

1
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Handsfree-system för mobiltelefon 
(med Lexus Display Audio)

■ Så här registreras en Bluetooth®-telefon

Sätt på inställningen av Bluetooth®-anslutningen i din telefon.

Gå till ”Bluetooth* setup”: ”MENU”, knapp → ”Inställning” → ”Bluetooth*”

För kontrollen åt vänster och välj därefter ”Lägg till enhet”

När den här skärmen visas ska du söka
efter enhetsnamnet som visas på skär-

men till din Bluetooth®-telefon.

Registrera Bluetooth®-telefonen med din Bluetooth®-telefon.

*: Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

■ Registrera favoriter

Du kan registrera önskad kontakt från telefonboken. Högst 15 kontakter per telefon kan
registreras.

Gå till ”Lägg till favorit”: ”MENU”, knapp → ”Inställning” → ”Telefon” → ”Inställningar
för kontakter/samtalshistorik” → ”Lägg till favorit”

Välj de kontakter som ska registreras.

■ Slå nummer

Gå till ”Nummersats”: ”MENU”, knapp→ ”Telefon” → ”Nummersats”

Skriv in telefonnummer.

Tryck på lur-av-knappen på ratten, eller välj .

■ Ringa nummer från telefonboken

Gå till ”Kontakter”: ”MENU”, knapp → ”Telefon” → ”Kontakter”

Välj numret som du ska ringa från listan.

Välj numret och tryck sedan på lur-av-knappen på ratten eller tryck på kontrollen.
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■Om telefonboken är tom

Telefonnumren i en Bluetooth®-telefon kan överföras till systemet. 
Användningsmetoder kan variera mellan PBAP-kompatibla (Phone Book Access Profile)

och PBAP-inkompatibla Bluetooth®-telefoner. Du kan inte överföra kontakter om din telefon
inte stödjer tjänsterna PBAP eller OPP (Object Push Profile).

Tryck på lur-av-knappen på ratten.
Om telefonboken är tom visas ett meddelande.

 För en PBAP-kompatibel Bluetooth®-telefon och ”Automatisk överföring” är avstängd

För att överföra nya kontakter från en
mobiltelefon, välj ”Alltid” och aktivera
sedan ”Automatisk överföring”.
Välj ”En gång” om du vill överföra nya
kontakter från en mobiltelefon.

 För PBAP-inkompatibel och OPP-kompatibel Bluetooth®-telefon

Välj ”Överför” och använd din mobil-
telefon för att överföra nya kontakter
från en mobiltelefon.
Välj ”Lägg till” om du vill lägga till en ny
kontakt manuellt.

■Ringa samtal från favoriter

Du kan ringa ett samtal genom att använda registrerade telefonnummer bland favoriterna.

Gå till ”Favoriter”: ”MENU”, knapp → ”Telefon” → ”Favoriter”

Välj numret som du ska ringa från listan.

Välj numret och tryck sedan på lur-av-knappen på ratten eller tryck på kontrollen.
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■ Svara i telefonen

När ett samtal tas emot visas den här
skärmen tillsammans med en ljudsignal.

Tryck på lur-av-knappen på ratten, eller

välj .

■ Avvisa ett samtal

Tryck på lur-på-knappen på ratten, eller välj .

■ Använda en telefon med de rattmonterade kontrollerna

Volym
Under ett inkommande samtal: Justera
ringsignalens volym
Medan du talar i telefonen: Justera
samtalsvolymen.
Ljudnivån på röststyrningen kan inte
justeras med den här knappen.

Lur av, knapp
• Börja samtal
• Ta emot
• Översta telefonskärmen

Lur på, knapp
• Avsluta samtal
• Avvisa samtal

Samtalsknapp
Tryck: Sätta på röstkommandosystemet
Tryck och håll intryckt: Stänga av röst-
kommandosystemet
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Luftkonditionering

■Justera temperaturinställningen

Tryck på  för att höja temperaturen och på  för att sänka den.

■Justera fläkthastigheten

Tryck på  för att öka fläktens hastighet och på  för att minska den.

Tryck på ”OFF” för att stänga av fläkten.

■Ändra läget för luftflödet

Tryck på  för att ändra luftflödena.
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■ Kontrollskärm (i förekommande fall)

 Modeller med Lexus Display Audio

Justera temperaturinställningen på
vänster sida

Justera fläkthastigheten

Tryck för att ställa in autoläge till/från, fläkt
avstängd, specialinställning av fläkt, samt
visning av den valfria kontrollskärmen

Välj luftflödets läge

Justera temperaturinställningen på
höger sida

 Modeller med navigationssystem

Justera temperaturinställningen på
vänster sida

Justera fläkthastigheten

Ändra fläktens hastighet i läget för
automatisk drift

Välj luftflödets läge

Justera temperaturinställningen på
höger sida

Visa kontrollskärmen

Stänga av fläkten

Tryck för att sätta på/stänga av auto-
matläget
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■Alternativskärm (i förekommande fall)

Välj  på klimatskärmen om du vill att kontrollskärmen visas. Funktionerna kan sättas

på och stängas av.

 Modeller med Lexus Display Audio

Tryck för att ställa in funktionerna för
kylning och avfuktning på/av.

Justera temperaturen separat för förar-
sätet och passagerarsätet (”DUAL”-
läge)

Förhindra att is bildas på vindruta och
vindrutetorkare (i förekommande fall)

Avlägsna pollen från luften (Pollen-
borttagningsläge)

 Modeller med navigationssystem

Tryck för att ställa in funktionerna för
kylning och avfuktning på/av.

Justera temperaturen separat för förar-
sätet och passagerarsätet (”DUAL”-
läge)

Förhindra att is bildas på vindruta och
vindrutetorkare (i förekommande fall)

Avlägsna pollen från luften (Pollen-
borttagningsläge)

1

2

3

4
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■ Använda automatläget

Tryck på ”AUTO”- knappen för att sätta på luftflödet och justera temperaturinställningen.

■ Justera temperaturen separat för förarsätet och passagerarsätet (”DUAL”-
läge)

Aktivera ”DUAL”-läget med någon av följande metoder:
● Tryck på knappen ”DUAL”.
● Välj ”DUAL” på kontrollskärmen. (i förekommande fall)
● Justera temperaturinställningen på passagerarsidan med inställningsknappen för den

sidan.

■ S-FLOW-läge

Prioritet ges åt luftflöde till framsätet, luftflöde och luftkonditionering till baksätet kontrolleras
effektivt.

Tryck på .

Indikatorn tänds när S-FLOW-läget är på.

Tryck en gång till på  för att gå tillbaka till föregående läge.

■ Inställning av fläkten (i förekommande fall)

Inställning av fläkten i automatiskt läge kan specialinställas.

Välj  på kontrollskärmen till luftkonditioneringen för att ändra för inställningen av

fläkthastighetsläget.
För varje gång  trycks in ändras läget för fläktens hastighet enligt följande.
”MEDIUM”→”SOFT”→”FAST”→”MEDIUM”
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Stolvärme (i förekommande fall)/
Luftkonditionerade stolar (i förekommande fall)

■Stolvärme

 Modeller utan luftkonditionerade stolar
För varje tryckning på knappen växlar nivån
enligt följande. 
Hög (3 rutor tänds) → Medium (2 rutor
tänds) → Låg (1 ruta tänds) → Avstängt

Nivåindikeringen (gul) tänds medan sys-
temet är i gång.

 Modeller med luftkonditionerade stolar
För varje tryckning på knappen växlar nivån
enligt följande. 
Hög (3 rutor tänds) → Medium (2 rutor
tänds) → Låg (1 ruta tänds) → Avstängt

Indikeringen (gul) och nivåindikeringen
(grön) tänds medan systemet är i gång.

■Luftkonditionerade stolar
För varje tryckning på knappen växlar nivån
enligt följande. 
Hög (3 rutor tänds) → Medium (2 rutor
tänds) → Låg (1 ruta tänds) → Avstängt

Indikeringen (grön) och nivåindikeringen
(grön) tänds medan systemet är i gång.

Nivå-
indike-

Nivå-
indikering

Nivå-
indikering
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Dörrlås

■ Dörrlåsknapp

Låsa alla dörrarna

Låsa upp alla dörrarna

■ Invändiga låsknappar

Låsa dörren

Låsa upp dörren
De främre dörrarna kan öppnas genom
att dra i det invändiga dörrhandtaget,
även om låsknapparna är i låst läge.

■ Barnsäkert lås på bakdörr

Dörren kan inte öppnas inifrån medan låset
är aktiverat.

Låsa upp

Låsa
Dessa lås kan aktiveras för att hindra att
barn öppnar de bakre dörrarna. Tryck
ned låsknappen på respektive bakdörr
för att spärra båda bakdörrarna.

Bilen kan låsas och låsas upp med låsfunktionen, fjärrkontrollen eller dörrlåsknappen.
För mer uppgifter om det elektroniska lås- och startsystemet och fjärrkontrollen
(→Sid. 20, 21)

1
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2
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Elfönsterhissar

■Elfönsterhiss, reglage

Stänga

Stänga med automatik*
Öppna

Öppna med automatik*
*: Stanna fönstret halvvägs genom att trycka

reglaget i motsatt riktning.

■Fönsterlåsknapp

Tryck ned låsknappen för att spärra passa-
gerarfönstret.

Använd denna knapp för att hindra att
barn oavsiktligt öppnar eller stänger ett
passagerarfönster.

1

2

3

4
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Taklucka (i förekommande fall)

■ Öppna och stänga

Öppna takluckan
Håll knappen ”OPEN” intryckt. Tak-
luckan tippas uppåt och öppnas därefter

automatiskt helt.*
Stänga takluckan
Håll knappen ”CLOSE” intryckt. Tak-

luckan stängs automatiskt helt.*
*: Tryck lätt på endera sidan av knappen till

takluckan för att stoppa den halvvägs.

■ Tippa upp och ned

Tippa takluckan uppåt
Håll knappen ”UP” intryckt. Takluckan
öppnas automatiskt till stoppläget för

tippning uppåt.*
Tippa takluckan nedåt
Håll knappen ”DOWN” intryckt. Tak-

luckan stängs automatiskt helt.*
*: Tryck lätt på endera sidan av knappen till

takluckan för att stoppa den halvvägs.

1

2

1

2
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Tanklock

■ Innan du tankar bilen

● Stäng alla dörrar och fönster, tryck startkontakten till avstängt läge.
● Bekräfta bränsletypen.

■Öppna tanklocket

Låt dörrarna vara olåsta och tryck på
mitten av tankluckans bakre kant.
Tryck inåt och flytta handen något för
att öppna tankluckan en liten bit. Öppna
den därefter för hand helt.

Vrid tanklocket långsamt för att ta
bort det och placera det i hållaren på
tankluckan.

1

2
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Baklucka

■ Baklucksöppning, reglage

 Modeller utan elbaklucka
Höj bakluckan medan du trycker baklucks-
öppnaren uppåt.

 Modeller med elbaklucka
Lås upp bakluckan och tryck på baklucks-
öppnaren.

■ Elbaklucka, reglage (modeller med elbaklucka)

 Instrumentpanel
För att öppna eller stänga bakluckan, tryck
på knappen i 1 sekund.

 Baklucka
För att stänga bakluckan, tryck på knappen.

 Fjärrkontroll (→Sid. 20)
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■Bakluckans stängningsfunktion (modeller med elbaklucka)

Om bakluckan har lämnats på glänt kommer stängningsfunktionen automatiskt att stänga
den helt och hållet.
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Varnings-/indikeringslampor

Stanna bilen omedelbart. Det kan vara farligt att fortsätta köra.
Bromssystemet, 
varningslampa

Lågt oljetryck, varningslampa

Laddningssystem, 
varningslampa

Hög kylvätsketemperatur, 
varningslampa

Se till att bilen kontrolleras omedelbart.

Bromssystemet, 
varningslampa (Blinkar)

PCS, varningslampa 
(i förekommande fall)

Funktionsstörning, 
indikeringslampa Slirindikeringslampa

Krockkuddesystem, 
varningslampa

(Blinkar)

Bromshållning aktiv,
indikeringslampa

ABS, varningslampa
Lågt lufttryck i däcken, 
varningslampa*1

(i förekommande fall)

Elektriskt servostyrningssys-
tem, varningslampa

Följ åtgärderna för korrigering.

(Blinkar)

Parkeringsbroms, 
indikeringslampa

Huvudvarningslampa

Låg bränslenivå, 
varningslampa

Lågt lufttryck i däck, 

varningslampa*2

(i förekommande fall)

Förare och framsätespassage-
rare, bältespåminnelselampa

Bromsfrikopplingssystem
Kör-Start-kontroll, 
varningslampa

Säkerhetsbälte i baksätet, 
påminnelselampa

För ytterligare information, se bilens instruktionsbok.
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Se bilens instruktionsbok

Körriktningsvisare, 
indikeringslampa

”SPORT”, indikeringslampa

Bakljus, indikeringslampa
”SPORT S”, indikeringslampa 
(i förekommande fall)

Helljus, indikeringslampa
”SPORT S+”, 
indikeringslampa 
(i förekommande fall)

Automatiskt helljus, 
indikeringslampa 
(i förekommande fall)

Aktiv farthållare, indikerings-
lampa (i förekommande fall)

Främre dimljus, 
indikeringslampa 
(i förekommande fall)

Farthållare, indikeringslampa 
”SET” (i förekommande fall)

Dimljus bak, indikeringslampa
Farthållare, indikeringslampa 
(i förekommande fall)

”READY”, indikeringslampa
LDA, indikeringslampa 
(i förekommande fall)

EV, indikeringslampa
Styrkontroll, indikeringslampa 
(i förekommande fall)

Körläge EV, indikeringslampa
Lexus parkeringssensor, 
indikeringslampa 
(i förekommande fall)

”ECO”, indikeringslampa
(Blinkar)

Slirindikeringslampa
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*1: Om lampan tänds efter att ha blinkat i 1 minut.

*2: Lampan tänds även av naturliga orsaker, t.ex. naturligt luftläckage och däcktrycksför-
ändringar som orsakas av temperaturen. Justera lufttrycket i däcken till rekommenderad
nivå. Lampan slocknar efter några minuter. Om lampan inte slocknar även efter det att
lufttrycket har justerats ska du låta en auktoriserad Lexus-återförsäljare eller Lexus-
verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning kontrollera
systemet.

Om hybridsystemet inte startar

Kontrollera att du har följt den angivna metoden.
Se till att bromspedalen är ordentligt ned-
tryckt när du ska starta hybridsystemet.
(→Sid. 25)

VSC OFF, indikeringslampa
Låg utetemperatur, 
indikeringslampa

PCS, varningslampa 
(i förekommande fall)

BSM ytterbackspegel 
(i förekommande fall)

Parkeringsbroms, 
indikeringslampa

Billarm, indikeringslampa

Bromshållning viloläge, 
indikeringslampa

”PASSENGER AIR BAG”, 
indikeringslampor

Bromshållning aktiv, 
indikeringslampa

För ytterligare information, se bilens instruktionsbok.

Bromspedal

Om hybridsystemet fortfarande inte startar, se bilens instruktionsbok för ytterligare informa-
tion eller kontakta en auktoriserad Lexus-återförsäljare eller Lexus-verkstad eller annan
verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
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Om den elektroniska nyckeln inte fungerar korrekt

■Låsa upp och låsa dörrarna

 Låsa upp dörren

Sätt in den mekaniska nyckeln medan
du drar i förardörrens handtag.

Låsa upp dörren.

Ta ur nyckeln, släpp handtaget och dra i handtaget igen.

 Låsa dörren

Tryck den invändiga låsknappen till låst
läge.

Stäng dörren.

1
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■ Starta hybridsystemet

Se till att växelspaken är i P och trampa
på bromspedalen.

Tryck sidan med Lexus-emblemet på
den elektroniska nyckeln mot startkon-
takten.

När den elektroniska nyckeln känns
av hörs en summerton och startkon-
takten kan tryckas till tändningsläge. 
Om det elektroniska lås- och start-
systemet inaktiveras under en speci-
alinställning trycks startkontakten till
radioläge.

Trampa ned bromspedalen hårt och
kontrollera att meddelandet visas på
informationsdisplayen.

Tryck på startkontakten.

Om hybridsystemet ändå inte startar bör du kontakta en auktoriserad Lexus-återförsäljare
eller Lexus-verkstad, eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.

1

2

3

4

Om den elektroniska nyckelns batteri är urladdat visas ett varningsmeddelande på infor-
mationsdisplayen. Byt batteriet mot ett nytt. För instruktioner om hur du byter batteri, se
bilens instruktionsbok. Om du behöver hjälp, kontakta en auktoriserad Lexus-återförsäljare
eller Lexus-verkstad eller annan verkstad med motsvarande kvalifikationer och utrustning.
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Rörelsedetektor och lutningssensor 
(i förekommande fall)

● Rörelsedetektorn känner av inkräktare eller rörelse inne i bilen.
● Lutningssensorn känner av en förändring i bilens lutning, t.ex. om bilen bogseras bort.
Sensorn kan utlösa larmet i följande situationer:

● Människor eller djur finns inne i bilen.

● Ett fönster eller takluckan (i förekom-
mande fall) är öppen. 
I så fall kan sensorn känna av följande:
• Vind eller föremål i rörelse, t.ex. löv

eller insekter inne i bilen
• Ultrasoniska vågor från apparater som

t.ex. rörelsedetektor i andra fordon
• Människor i rörelse utanför bilen

● Lösa föremål inne i bilen, t.ex. hängande
tillbehör eller kläder på galge.

● Platser där starka vibrationer eller buller förekommer, eller situationer när bilen utsätts
för upprepade stötar eller vibrationer:
•När den är parkerad i ett garage
•När is avlägsnas från bilen
•När bilen befinner sig i en automatisk biltvätt eller högtrycksbiltvätt
•När bilen befinner sig i hagel eller åskväder
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■ Koppla bort rörelsedetektor och lutningssensor

Tryck startkontakten till avstängt läge.

Tryck på knappen för urkoppling av
rörelsedetektor och lutningssensor.

Ett meddelande visas på informa-
tionsdisplayen i instrumentgruppen.
Rörelsedetektorn och lutningssens-
orn återgår till påslaget läge varje
gång startkontakten trycks till tänd-
ningsläge.

1

2

Larmet går igång även om rörelsedetektorn är avstängd. Mer uppgifter om larmet och
rörelsedetektorn finns i bilens instruktionsbok.
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