
Toyota on püüdnud alati toota võimalikult turvalisi ja töökindlaid sõidukeid. Toyota suvise 

kontrolli kaart annab teile kiire ja selge ülevaate toimingutest, mis aitavad teil hoida oma 

Toyotat parimas seisukorras. Neid juhiseid järgides tagate oma sõiduki ohutuse ja töökind-

luse paljudeks aastateks.

TOYOTA TEENINDUS: ET SUVI VÕIKS ALATA

PESKE TALV MAHA

TOYOTA VOLITATUD REMONDITÖÖKODA 

ON VALMIS TEID ABISTAMA

AKU

VÄLJALASKESÜSTEEM

PIDURISÜSTEEM

VOOLIKUD JA RIHMAD
• Peske kerele ladestunud mustus, pigi ja roostet 

    põhjustav sool maha.

• Kasutage selleks sooja vett ja Toyota autohooldus-

vahendeid. Alustage pesemist katusest ja liikuge allapoole.

koopad kuivanud porist puhtaks.

u kõigi uste alumistele 
Kontrollime, et voolikud ja rihmad ei oleks pragune

d rabedad, narmendavad, lahti ega liiga kulunud

Iga õlivahetuse ajal tuleks kontrollida piduriklotse, 

-kettaid ja -trumleid.

Väljalaskesüsteemi lekked tuleb kiiresti kõrvaldada, sest 

need võivad olla ohtlikud. Kontrollime summutit lekete 

ja kahjustuste suhtes, ühtlasi vaatame üle kinnitused ja 

klambrid.

Kontrollime, et aku klemmid oleksid puhtad ja rooste-

vabad ning annaksid korralikult kontakti. Vajaduse korral 

vahetame aku välja.
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Nautige sõidu ajal puhast värsket õhku – alati. Toyota salongiõhu  ltrid ei lase õhusaastel 

sõiduki salongi siseneda ning tänu sellele on õhk teie autos värske ja tervislik.

TOYOTA SALONGIÕHUFILTRID: PUHTAMA ÕHU SALADUS

MIKS ME VAJAME SALONGIÕHUFILTREID

KUIDAS SEE TOIMIB

MILLIST SALONGIÕHUFILTRIT VALIDA?

Standardne  lter
Täiustatud  lter

MIKS FILTRIT TULEB REGULAARSELT VAHETADA

• Teie Toyota salongi satub õhuga hulgaliselt erinevaid 

    saasteaineid. Nendeks võivad olla tolm, muld, õietolm ja 

    heitgaasid.• Toyota õhu  ltrid ei lase saasteainetel salongi siseneda.

• Uued  ltrid aitavad ka teie Toyota kliimaseadmel tõhusa

    malt töötada.Filtrid aitavad tõhusalt astma, hingamisprobleemide või 

allergiaga inimesi, eraldades õhust kahjulikud osakesed.

• Tolmu, õietols l

• Standardne. Filter, mis on valmistatud väga kvaliteet

    sest mittekootud kangast. Eemaldab õhust levinumad 

    saasteained, sealhulgas tolmu, tahma, plii, sulfaadid ja 

    heitgaasides leiduvad tahked osakesed.

• Täiustatud. Samast materjalist mis standard  lter, kuid 

    täiendava aktiivsöekihiga.

Filter püüab levinumaid saasteaineid kinni kuni 25% 

rohkem ning eemaldab õhust ebameeldivad lõhnad.
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MIKS ME VAJAME SALONGIÕHUFILTREID

KUIDAS SEE TOIMIB

Standard

MIKS FILTRIT TULEB REG

• Teie Toyota salongi satub õhuga hulgaliselt erinevaid 

    saasteaineid. Nendeks võivad olla tolm, muld, õietolm ja 

    heitgaasid.• Toyota õhu  ltrid ei lase saasteainetel salongi siseneda.

• Uued  ltrid aitavad ka teie Toyota kliimaseadmel tõhusa

    malt töötada.Filtrid aitavad tõhusalt astma, hingamisprobleemide või 

allergiaga inimesi, eraldades õhust kahjulikud osakesed.

• Tolmu, õietols l
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Filter püüab levinumaid 
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dab palju päikest ning lühemaid ja pikemaid väljasõite 

a tavapäraseid suviseid asju, mis lihtsalt peavad autos 

da tehnilisi autoga seotud asju, mida võiks Toyota esinduses 

hend aitab sul suveks valmistuda! 

NDLASTI AUTOS KAASAS OLEMA

KUUM AUTOMOOD SELLEL SUVEL

RVIKUD
LLID,MÜTS,

TSE KREEM

PAKI KORRALIKULT

ÄRA VARJA 

PEEGLI VAATEVÄLJA

VAERJUD AKENDELE

VESI JA SNÄKID

MÄNGUD LASTELE

VÄRSKED KAARDID

ONTROLLI OMA TOYOTA SUVEVALMIDUST TOYOTA ESINDUSES 

AUTOJUHI MEELESPEA



Talv esitab nii Sulle kui Su autole tavalisest rohkem nõudmisi – külm õhk, paks lumi jne. 
Aeg on end talvisteks sõitudeks ette valmistada ning auto rehvid, aku ja vedelikud üle
kontrollida.

TALV ON KÄES – HOOLI OMA AUTOST

KASUTA TALVIST KLAASIPESUVEDELIKKU

LUMES SÕITMINE

TALVEREHVID

AKU HOOLDUS

Kasuta külmal ajal talvist klaasipesuvedelikku, 
 et see ei  jäätuks. 

Et tagada lumisel ja jäisel teel võimalikult hea pidamine,   
võta paigalt teise käiguga, vaheta  võimalikult harva käike 
ja kasuta võimalikult vähe pidureid.

Kui plaanid sõita suusareisile Eestist väljapoole, siis vali 
lamellrehvid, sest naastrehvid on paljudes Euroopa riikides 
keelatud.

Akud on talviste tõrgete kõige levinum põhjus. Üle viie aasta 
vana aku võib talvel nõrgaks jääda – lase oma sõiduki akut 
enne talve kuid kontrollida ja vaheta see vajaduse korral välja.

See meelespea ei asenda sõiduki omaniku käsiraamatut ega lisavarustuse kasutusjuhendeid. Soovitame hoolikalt lugeda omaniku käsiraamatut.



Talv esitab nii Sulle kui Su autole tavalisest rohkem nõudmisi – külm õhk, paks lumi, vahel 
koguni lumetormist põhjustatud liiklusseisakud. Valmistu talveks ja pane  
autosse valmis asjad, mis aitavad Sul toime tulla kõigi talve vingerpussidega.

MIDA TALVEL AUTOSSE KAASA VÕTTA

LUMELABIDAS

ESMAABIKOMPLEKT

VEEPUDELID JA SUUPISTED

TEKID

PUKSIIRKÖIS

TASKULAMP OHUKOLMNURK

MOBIILTELEFON

HELKURVEST

See meelespea ei asenda sõiduki omaniku käsiraamatut ega lisavarustuse kasutusjuhendeid. Soovitame hoolikalt lugeda omaniku käsiraamatut. 



Kevad on just õige aeg, et oma auto jälle läikima lüüa ja tehnilised asjad üle vaadata. 
Et kõik oleks kevade nautimiseks valmis!

KEVAD ON KÄES - HOOLI OMA AUTOST: 

PESE TALV MAHA TOYOTA ESINDUS ON VALMIS TEID ABISTAMA

AKU

VÄLJALASKESÜSTEEM

PIDURISÜSTEEM

VOOLIKUD JA RIHMAD

KLIIMASEADE JA SALONGIÕHUFILTER

ROOLISÜSTEEM JA VEDRUSTUS

VEDELIKUD JA FILTRID

KONTROLLI REHVE

• Pese maha kerele ladestunud mustus, pigi ja roostet 
    põhjustav sool.
• Kasuta selleks sooja vett ja Toyota autohooldus-
    vahendeid. Alusta pesemist katusest ja liigu allapoole.
• Pese rattakoopad kuivanud porist puhtaks.
• Pööra erilist tähelepanu kõigi uste alumistele 
   servadele ja lävepakkudele.

Et kütusekulu ja heitgaasid püsiksid normis, kontrollime 
mootoriõli, roolivõimendi õli, pidurivedelikku, käigu-
kastiõli ja klaasipesuvedelikku ning samuti kütusefiltrit.

Kontrollime, et vedrustuses ja roolisüsteemis ei esineks 
ülemääraseid lõtkusid ega lekkeid. See suurendab üldist 
sõiduohutust ja -mugavust ning aitab ennetada kalleid 
remonditöid.

Selleks, et teie Toyota kütte- ja jahutussüsteem 
töötaks korralikult ning salongis oleks mugav ja turva-
line, kontrollime ka need elemendid üle.

Kontrollime, et voolikud ja rihmad ei oleks pragune-
nud, rabedad, narmendavad, lahti ega liiga kulunud.

Iga õlivahetuse ajal tuleks kontrollida piduriklotse, 
-kettaid ja -trumleid.

Väljalaskesüsteemi lekked tuleb kiiresti kõrvaldada, sest 
need võivad olla ohtlikud. Kontrollime summutit lekete 
ja kahjustuste suhtes, ühtlasi vaatame üle kinnitused ja 
klambrid.

Kontrollime, et aku klemmid oleksid puhtad ja rooste-
vabad ning annaksid korralikult kontakti. Vajaduse korral 
vahetame aku välja.

• Nüüd on taas suverehvide aeg.
• Kontrolli, et rehvide siserõhk vastaks Toyota omaniku
    käsiraamatus soovitatud väärtustele.
• Lase Toyota esinduses kontrollida, et rehvide mustris ja
    külgseintel ei oleks pragusid ega vigastusi.
• Minimaalne seadusega lubatud mustrijääk on 1,6 mm.
   Mustri sisemise poole kontrollimiseks keera rattaid.

See lühitabel ei asenda sõiduki omaniku käsiraamatut ega lisavarustuse kasutusjuhendeid. Soovitame lugeda hoolikalt omaniku käsiraamatut.



Kui sõidad palju tolmustel kruusateedel või kannatad astma, hingamisprobleemide või allergia 
käes, siis on eriti oluline, et autos oleks alati õige ja toimiv õhufilter. Toyota salongiõhufiltrid ei 
lase õhusaastel sõiduki salongi siseneda ning tänu sellele on õhk teie autos värske ja tervislik.

TOYOTA SALONGIÕHUFILTRID: PUHTAMA ÕHU SALADUS

MIKS ME VAJAME SALONGIÕHUFILTREID

KUIDAS SEE TOIMIB

MILLIST SALONGIÕHUFILTRIT VALIDA?

Standardne filter Täiustatud filter

MIKS FILTRIT TULEB REGULAARSELT VAHETADA

• Auto salongi satub õhuga pidevalt saasteaineid: õietolm,  
    heitgaasid, teetolm jms.
• Toyota õhufiltrid ei lase saasteainetel salongi siseneda.
• Vahetatud solongiõhufilter aitab Sinu Toyota kliimaseadmel 
    tõhusamalt töötada.
Filtrid aitavad tõhusalt astma, hingamisprobleemide või
allergiaga inimesi, eraldades õhust kahjulikud osakesed.

• Tolmu, õietolmu ja heitgaase sisaldav õhk siseneb sõiduki 
    salongi läbi õhufiltri.
• Salongiõhufilter eemaldab õhust saasteained. 
    Täiustatud filter eemaldab ka ebameeldivad lõhnad.
Tänu sellele on õhk salongis puhas ja värske.

• Standardne filter on valmistatud väga kvaliteet
    sest mittekootud kangast. Eemaldab õhust levinumad 
    saasteained, sealhulgas tolmu, tahma, plii, sulfaadid  
    ja heitgaasides leiduvad tahked osakesed.
• Täiustatud filter on samast materjalist mis standardfilter,
    kuid täiendava aktiivsöekihiga.
Filter püüab kinni levinumad saasained ning eemaldab 
õhust ebameeldivad lõhnad.

• Et õhk salongis püsiks värske ja Toyota kliimaseade töötaks 
   korralikult, tuleks õhufiltrit kontrollida korra aastas või iga
    15000 km läbimisel.
    Toyota esinduses saad lasta kontrollida, kas õhufilter vajab
    vahetamist. 
Laske kohalikus Toyota volitatud remonditöökojas kon-
trollida, kas teie sõiduki salongiõhufilter vajab vahetamist.

See lühitabel ei asenda sõiduki omaniku käsiraamatut ega lisavarustuse kasutusjuhendeid. Soovitame lugeda hoolikalt omaniku käsiraamatut.



ET SUVI MÖÖDUKS MURETULT

Suvi on lõpuks ometi saabunud. Mis saaks olla parem viis puhkuse nautimiseks kui teha 
lühemaid ja pikemaid väljasüite oma Toyotaga. Suvine kõrge temperatuur, putukad jms 
seab aga autole jälle uued väljakutsed. Ole nendeks valmis!

See lühitabel ei asenda sõiduki omaniku käsiraamatut ega lisavarustuse kasutusjuhendeid. Soovitame lugeda hoolikalt omaniku käsiraamatut.

MIDA OMA SÕIDUKI JUURES ENNE SUVE KONTROLLIDA 

SINU TOYOTA ESINDUS ON VALMIS SIND AITAMA

REHVIDE SISERÕHK JA MUSTRIJÄÄK

TULED

KLIIMASEADME KONTROLL

KLAASIPUHASTID JA  
KLAASIPESUVEDELIK

PAKI KORRALIKULT

PIDURID

Kontrolli, et ühelgi rehvil ei oleks pragusid 
ega vigastusi. Kontrolli ka rehvirõhku. 

Minimaalne seadusega lubatud mustrijääk 
on 1,6 mm.  

Mustri sisemise poole kontrollimiseks 
keera esirattaid.

Kontrolli regulaarselt kõiki esitulesid. 
Kontrolli kindlasti ka kõigi piduri-, udu- ja 

suunatulede korrasolekut. 
Puhasta tulede klaase regulaarselt.

Just suvel vajad Sa kliimaseadet kõige 
enam. Lase Toyota esindusel kontrollida 

kliimaseadme korrasolekut.

Kontrolli, et klaasipuhasti harjad ei oleks 
pragunenud. Kui harjad ei tee klaasi puhtaks, 

liiguvad jõnksudes või kriuksuvad, 
siis tuleb need välja vahetada.  

Kontrolli regulaarselt klaasipesu-
vedeliku taset.

Tagaaknast peab korralikult välja nägema.  
Kui asjad piiravad vaatevälja, on aeg 

mõelda Toyota transpordi lisavarustuse 
soetamisele: kärukonks, katuseraamid ja 

neile pakgaldatav katuseboks ja hoidikud.

Pidureid tuleb kontrollida regulaarselt,  
sest kulumist ei pruugi Sa tajuda enne,  

kui on liiga hilja.  
Kui piduripedaal tundub teistsugune, 

pedaali kõrgus on muutunud, süttib ohutuli 
või pidurid teevad häält, siis pöördu kohe 

Toyota esindusse.

Otsi üles õlivarras. Tõmmake see puhtaks ja 
mõõtke õlitaset. 

Õli peaks olema läbipaistev ja puhas.

Veendu, et Sinu autos on olemas liiklusohu-
tuspakett.

See peaks sisaldama esmaabikomplekti, 
ohukolmnurka ja helkurvesti.

Toyota akul on 3 aastane garantii, see on 
vastupidav ja töökindel. 

Lase Toyota esindusel auto akut kontrollida.

Min. 1,6 mm

ÕLI

LIIKLUSOHUTUSPAKETT

AKU



Puhkuseaeg läheneb ja see tähendab palju päikest ning lühemaid ja pikemaid väljasõite 
Toyota roolis!   Suvel on terve rida tavapäraseid suviseid asju, mis lihtsalt peavad autos 
kaasas olema. Samuti on terve rida tehnilisi autoga seotud asju, mida võiks Toyota esinduses 
üle lasta vaadata. Meie lihtne juhend aitab sul suveks valmistuda! 

MIS PEAB SUVEL KINDLASTI AUTOS KAASAS OLEMA

KUUM AUTOMOOD SELLEL SUVEL

SUVETARVIKUD
PÄIKESEPRILLID,MÜTS,
PÄIKESEKAITSE KREEM

PAKI KORRALIKULT
ÄRA VARJA  

PEEGLI VAATEVÄLJA

KONDITSIONEER

PÄIKESEVAERJUD AKENDELE

VEDELIKUD
MOOTORIÕLI, ROOLIVÕIMENDIÕLI, 
TRANSMISSIOONIÕLI, PIDURIÕLI,  

AKNAPESUVEDELIK

VESI JA SNÄKID MÄNGUD LASTELE

VÄRSKED KAARDID

KOJAMEHED JA PIRNID

KONTROLLI OMA TOYOTA SUVEVALMIDUST TOYOTA ESINDUSES 

See lühitabel ei asenda sõiduki omaniku käsiraamatut ega lisavarustuse kasutusjuhendeid. Soovitame lugeda hoolikalt omaniku käsiraamatut.



On aeg valmistuda pimedamaks ajaks, vihmaseks ilmaks ja kehvadeks sõiduoludeks, mille 
korral on nähtavus tavapärasest halvem. Kontrolli oma sõiduki seisukorda, eriti tähtsad on 
esituled, esiklaas ja klaasipuhastid. Vajadusel pöördu Toyota esindusse, kes on rõõmuga 
valmis Sind aitama.

SÜGIS ON KÄES – HOOLI OMA AUTOST

SÜGISPÄIKE

TOYOTA ESINDUS ON ALATI VALMIS AITAMA

MOOTORI JAHUTUSVEDELIK

VOOLIKUD JA RIHMAD

KLIIMASEADE JA SALONGIÕHUFILTER

PIDURISÜSTEEM

PÕRANDAMATID

• Päike on sügistaevas tunduvalt madalamal ning võib liikluses 
    põhjustada ohtlikke olukordi.
• Määrdunud või kahjustunud esiklaasi korral on päikese 
    pimestav efekt tugevam.
• Jälgi, et Sinu sõiduki esiklaas oleks seest ja väljast laitmatult
    puhas ning kõik täkked ja kriimustused oleksid parandatud.
• Kontrolli, et Sinu sõiduki esituled oleksid korras, ning pea
    meeles, et helkuritega varustatud jalakäijaid märkavad
    sõidukijuhid palju varem.

Pidureid tuleks regulaarselt kontrollida. Toyota esindus 
kontrollib üle nii piduriklotsid, pidurikettad kui ka 
pidurivedeliku taseme.

Et salong oleks mugav ja tervislik, tuleb kliimaseadet ja 
salongiõhufiltrit regulaarselt kontrollida. Sellega tagate, 
et salong soojeneb ja jaheneb nagu vaja ning õhusaaste 
ei pääse salongi.

Kontrollime, et voolikud ja rihmad ei oleks pragunenud, 
rabedad, narmendavad, lahti ega liiga kulunud.

Ülekuumenemine võib sõiduki mootorit raskelt 
kahjustada. Kontrollime, et jahutusvedeliku tase oleks 
õige ning süsteemis ei esineks lekkeid.

• Oluline on kontrollida ka põrandamattide seisukorda.
• Kui matid on auklikud, rebenenud või viga saanud, siis
    vaheta need välja.
• Veendu, et juhimatt oleks kinnitite abil turvaliselt põranda  
    külge fikseeritud.
• Tekstiilist põrandamatid on pehmed, kuivad ja vastu-
    pidavad nagu vaip, samas on kummist matte kergem
    puhastada.

See meelespea ei asenda sõiduki omaniku käsiraamatut ega lisavarustuse kasutusjuhendeid. Soovitame hoolikalt lugeda omaniku käsiraamatut.

KLAASIPUHASTI HARJAD

• Kui klaasipuhastid ei tee klaasi puhtaks, jätavad triipe, 
    plagisevad või kriuksuvad, siis vajavad harjad väljavahetamist. 
• Kontrollige, et kummiribad ei oleks pragunenud.
• Kontrollige regulaarselt klaasipesuvedeliku taset paagis.



Sõiduohutus saab alguse juhist. Esitame mõned lihtsasti järgitavad juhised, mis aitavad Sul 
sõita ohutult ja kindlalt ning nautida reisi.

HOOLI OMA AUTOST – OHUTUS TEEL

ISTME ASEND

ÕLI

REHVID

REHVIRÕHK

• Kui vajutad pedaalid alla, peaksid reied olema puusadega  
    samal kõrgusel.
• Sea seljatoe kaldenurk vahemikku 100–110°.
• Käed peaksid olema roolil kellaosuti asendites 10 ja 2.
• Hoia käed kergelt kõverdatud, randmed sirged.
• Hoia rooli mõlema käega, sest nii on kindlam.
Pööra oma sõiduasendile tähelepanu ja tee regulaarselt 
puhkepause.

• Otsi üles õlivarras.
• Tee lapiga õlivarda ots õlist puhtaks. 
• Torka õlivarras oma kohale tagasi.
• Tõmba varras uuesti välja.  
    Õlitaset näitavad vardal olevad märgid.
Õli peaks olema läbipaistev ja puhas. Kui õli on must, 
tuleb see välja vahetada.

• Kontrolli, et rehvidel ei oleks pragusid või muid kahjustusi.
• Suverehvide minimaalne lubatud mustrisügavus on 
    1,6 mm, talverehvidel 3 mm.
• Maksimaalset lubatud kulumisastet näitavad kulumis-
    märgid rehvisoontes.
Mustri sisemise poole kontrollimiseks keerake esirattaid.

• Õige rehvirõhu leiad omaniku käsiraamatust või uksepiidalt.
• Kontrolli rehvirõhku mõõdikuga.
• Vajaduse korral pumpa õhku juurde või vähenda rõhku.
Ebaõige rehvirõhu tõttu võivad rehvide keskosa ja välis-
servad liiga kiiresti kuluda. Liiga väikese rehvirõhu korral 
võib auto hakata ühele poole kiskuma.

See meelespea ei asenda sõiduki omaniku käsiraamatut ega lisavarustuse kasutusjuhendeid. Soovitame hoolikalt lugeda omaniku käsiraamatut.

MIN 1.6 mm

Liiga suur rõhkÕige rõhk Liiga väike rõhk



Kuhu tee Sind ka ei viiks, siin mõned lihtsasti järgitavad juhised, et reisid kulgeksid ohutult 
ja ilma ebameeldivate vahejuhtumiteta.

HOOLI OMA AUTOST – TEEL OLLES 

OHUTULED

KÜTUSE SÄÄSTMINE

KLAASIPUHASTUS

SÕITMINE EUROOPA LIIDUS

• Punased tuled – oht. Peatu kohe ja uuri vea põhjust omaniku
    käsiraamatust või ’Toyota Baltic’ mobiilirakendusest.
• Kollased tuled – tõrge. Sõida ettevaatlikult. Lase mehaanikul
    sõidukit esimesel võimalusel kontrollida.
• Rohelised tuled – töökorras / funktsioon aktiveeritud.
    Käivitamisel süttivad kontrolli mõttes korraks kõik tuled.

• Eemalda pakiruumist ebavajalikud asjad.
• Kontrolli, et rehvirõhk oleks õige. 
• Sulge võimaluse korral aknad ja katuseluuk.
• Vali marsruut, kus saad pikemalt sõita ühtlasel
    kiirusel ning pead vähem aeglustama ja kiirendama.
• Eemalda katuseraam ja rattahoidikud, kui Sa neid
    parasjagu ei vaja.
    Sõida sujuvalt – pidurda ja kiirenda ühtlaselt.

• Kontrolli regulaarselt klaasipesuvedeliku taset paagis.
• Kasuta paagi täitmiseks ainult klaasipesuvedelikku.
• Kui harjad ei tee klaasi puhtaks, jätavad triipe, plagisevad
    või kriuksuvad, siis vaheta need välja.
• Kontrolli, et kummiriba ei oleks pragunenud.
• Vaheta vajaduse korral välja kas kummiriba või terve hari.
Et tagada parem nähtavus ja mitte pimestada teisi juhte, 
puhastage regulaarselt esitulesid.

• Kanna olulisi dokumente alati endaga kaasas
    (sõiduki tehniline pass, kindlustuse dokumendid, isikut 
    tõendav dokument).
• Autos olgu alati olemas ohukolmnurk, helkurvestid ja esma- 
    abikomplekt
• Suurbritannias, Kanalisaartel, Iirimaal ja Maltal on vasak-
    poolne liiklus.
    Enne teise riiki sõitmist tutvu sealsete liikluseeskirjadega.

See meelespea ei asenda sõiduki omaniku käsiraamatut ega lisavarustuse kasutusjuhendeid. Soovitame hoolikalt lugeda omaniku käsiraamatut. 



Lapsed on kõige kallim vara, mida oma autos transpordime. Seetõttu on üllatav tõdeda, 
et üsna vähesed meist mõistavad tegelikult seda, kui tähtis on valida õige lapseiste ning 
see õigesti paigaldada. Et kõigi pereliikmete kõik reisid mööduksid ohutult, anname Sulle 
alljärgnevalt mõned tähtsad soovitused seoses lapseistmetega.

LAPSEISTMED: ET IGA REIS OLEKS LAPSE JAOKS OHUTU

ELUPÄÄSTVAD LAPSEISTMED

MILLINE LAPSEISTE?

KÕIGE TURVALISEM VIIS

MIKS VALIDA ISOFIX?

• Lapse keha on auto tavalise turvavöö jaoks liiga väike ja habras.
• Kui laps on kinnitamata, mõjub kiirusel 50 km/h toimuv avarii
    tema kehale samamoodi nagu 10 m kõrguselt ehk kolme-
    korruselise maja katuselt allakukkumine.
• Korrektselt paigaldatud lapseiste jaotab kokkupõrke ajal
    tekkiva jõu ühtlaselt ning vähendab raskete või surmavate
    vigastuste saamise ohtu lapse kinnitamata jätmisega võrreldes
    umbes 70%.

• Vali lapseistme kategooria lapse pikkuse ja kehakaalu põhjal.
• Kui lapseistme kategooria seda võimaldab, kasuta alati turva-
    rihmadega varustatud lapseistet.
• Ära võta liiga vara kasutusele järgmise kategooria lapseistet.  
    Kasuta olemasolevat istet, kuni laps saavutab maksimaalse
    lubatud pikkuse või kaalu (vt kasutusjuhendit).
• Kahtluse korral palu, et Toyota esindus aitaks valida
    Sinu Toyota jaoks sobiva lapseistme.

• Väikesed lapsed on õrnad ja nende kael on habras,
    seepärast tuleks alati kasutada lapseistet, mille korral
    istub laps seljaga sõidusuunas.
• Kui avariisse satub sõiduk, mille salongis istub laps turva
    toolis seljaga sõidusuunas, siis kandub lapse pea kiirendus
    jõud istmesse. Näoga sõidusuunas istudes paiskub pea
    inertsist ettepoole ja kael võib viga saada.
• Vali lapseiste, milles laps saab istuda võimalikult kaua
    seljaga sõidusuunas.

• ISOFIX on rahvusvahelisele standardile vastav süsteem,
   mis võimaldab paigaldada lapseistme turvaliselt ja lihtsalt.
• Lapseiste kinnitatakse kindlalt sõiduki kere külge, kasutades
    selleks istme alumises servas olevaid kinniteid.
• Lapseistme paigaldamine ja eemaldamine on kiire ja lihtne.
• Lisavarustusena on saadaval ülemine kinniti ja tugijalg,
    mis vähendavad istme kaldumist ja pöörlemist.

See meelespea ei asenda sõiduki omaniku käsiraamatut ega lisavarustuse kasutusjuhendeid. Soovitame lugeda hoolikalt omaniku käsiraamatut.

KINNITA RIHM 

IGA SÕIDU AJAL!


