
CUM SĂ ÎȚI PARCHEZI MAȘINA CU  
SISTEMUL INTELIGENT DE ASISTENȚĂ
LA PARCARE (S-IPA)
CE ESTE S-IPA?
S-IPA este o tehnologie mereu la îndemână ce te ajută să parchezi ușor, lateral 
sau cu spatele, într-un spațiu suficient de mare, prin:

Notă: Spațiile de parcare pot să nu fie mereu accesibile, depinzând de drum și starea vehiculului în momentul parcării, dar și distanța până la locul de parcare 
dorit, iar anumite obiecte ar putea să nu fie detectate. Mai multe detalii și explicații în pagina următoare și în manualul de utilizare.

 Operarea automată a volanului în locul tău
 Furnizarea unor recomandări de parcare, vizuale și auditive, 

prin intermediul ecranului Multi – Info (MID)
 Libertatea de a controla viteza mașinii prin frânare și de a 

verifica împrejurimile

Poate fi activată facil apasând 
butonul S-IPA amplasat la stânga 
volanului. 

Poate fi folosită în 3 situații:

CUM SĂ PARCHEZI CU SPATELE
• Oprește mașina în fața locului în care dorești să parchezi
• Apasă butonul S-IPA de 2 ori, având cutia de viteze în 

treapta D
• Ecranul de asistență se va afișa pe ecranul MID pentru    

a-ți furniza instrucțiuni pas cu pas
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CUM SĂ IEȘI DIN PARCAREA LATERALĂ CU SPATELE
• Apasă butonul S-IPA o singură data, având cutia de 

viteze în treapta P
• Ecranul de asistență se va afișa pe ecranul MID pentru a-ți 

furniza instrucțiuni pas cu pas
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CUM SĂ PARCHEZI LATERAL CU SPATELE
• Oprește mașina lângă cea aflată în fața locului dorit
• Apasă butonul S-IPA o singură dată, având cutia de viteze 

în treapta D
• Ecranul de asistență se va afișa pe ecranul MID pentru a-ți 

furniza instrucțiuni pas cu pas
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1. PARCAREA CU SPATELE: 
INSTRUCȚIUNI PAS CU PAS

PASUL 2

• Ridică piciorul de pe frână și vehiculul va merge 
încet în față

• Vei auzi un bip și vei vedea un contor iluminat ce 
vor confirma inițierea asistenței la parcare

• Pe partea stângă a ecranului MID, o săgeată îți va 
indica cât de departe trebuie să mergi înainte de 
a opri mașina

PASUL 1

• Oprește astfel încât centrul locului de parcare 
dorit să fie perpendicular pe vehiculul tău

• Apasă butonul S-IPA de 2 ori pentru a selecta 
modul de asistență pentru parcarea cu 
spatele

PASUL 3

• Notificări vizuale și auditive de la ecranul MID 
îți vor recomanda când este nevoie să:
− Oprești mașina
− Schimbi viteza în R (Reverse)

PASUL 4

• Vehiculul tău se va deplasa încet cu spatele
• Notificări vizuale și auditive de la ecranul MID 

îți vor recomanda când este nevoie să:
− Oprești mașina
− Schimbi viteza în D (Drive)

PASUL 6

• Vehiculul tău va merge încet în spate
• Când este parcat pe locul dorit:

− Notificări vizuale și auditive te vor informa că 
asistența s-a încheiat

− Indicatorul iluminat nu se va mai afișa

PASUL 5

• Când vehiculul ajunge în punctul în care este 
necesară o nouă schimbare a vitezei, notificări 
vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor 
recomanda să:
− Oprești mașina
− Schimbi viteza în R (Reverse)

Notă: Dacă spațiul de parcare este prea îngust, se va auzi un bip ascuțit și asistența va fi sistată. 
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2. PARCAREA LATERALĂ CU SPATELE: 
INSTRUCȚIUNI PAS CU PAS

PASUL 2PASUL 1

PASUL 3 PASUL 4

STEP 5

• Notificări vizuale și auditive de la ecranul MID 
îți vor recomanda când este nevoie să:
− Oprești mașina
− Schimbi viteza în R (Reverse)

• După ce ai ales un loc de parcare, apasă 
butonul S-IPA o singură dată pentru a selecta 
modul de asistență la parcarea laterală

• Când locul este ales, asigură-te ca vehiculul 
este paralel cu șoseaua și că centrul locului de 
parcare dorit este perpendicular față de 
vehiculul tău. 

• Ridică piciorul de pe frână și vehiculul va 
merge încet în spate

• Vei auzi un bip ascuțit și vei vedea un contor 
iluminat ce vor confirma inițierea asistenței la 
parcare

• Vehiculul tău va continua deplasarea în marșarier
• Când vehiculul ajunge în punctul în care este 

necesară o nouă schimbare a vitezei, notificări 
vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor 
recomanda să:
− Oprești mașina
− Schimbi viteza în D (Drive)

• Ridică piciorul de pe frână și vehiculul va merge 
încet în față

• Când este parcat pe locul dorit:
− Notificări vizuale și auditive te vor informa că 

asistența s-a încheiat
− Indicatorul iluminat nu se va mai afișa
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3. IEȘIREA DIN PARCAREA LATERALĂ: 
INSTRUCȚIUNI PAS CU PAS

PASUL 1

• În timp ce cutia de viteze este în treapta P (Park) 
apasă butonul S-IPA o singură dată pentru a 
activa funcția de ieșire din parcarea laterală

• Notificări vizuale și auditive de la ecranul MID îți 
vor recomanda când este nevoie să:
− Schimbi viteza în R (Reverse)
− Sau schimbi viteza în D (Drive)

• Opțional, ecranul MID te va întreba dacă vrei să 
ieși prin partea dreaptă sau prin partea stângă, 
dacă ambele opțiuni sunt disponibile, iar 
selecția se face din butoane

PASUL 2

• Ridică piciorul de pe frână
• Vei auzi un bip ascuțit și vei vedea un contor 

iluminat ce vor confirma inițierea asistenței la 
parcare

• Controlul automat al direcției va fi furnizat 
dacă va fi necesar

• Notificări vizuale și auditive de la ecranul MID 
îți vor recomanda când este nevoie să:
− Schimbi viteza în R (Reverse)
− Sau schimbi viteza în D (Drive)

PASUL 3

• Vehiculul tău se va deplasa încet în marșarier
• Când vehiculul ajunge în punctul în care este 

necesară o nouă schimbare a vitezei, notificări 
vizuale și auditive de la ecranul MID îți vor 
recomanda să:
− Oprești mașina
− Schimbi viteza în D, R sau N

PASUL 4

• Vehiculul tău se va deplasa încet în față
• Atunci când partea frontală a vehiculului este 

eliberată din locul de parcare:
− Notificări vizuale și auditive te vor informa 

că asistența s-a încheiat
− Indicatorul iluminat nu se va mai afișa

Notă: Acest pliant nu înlocuiește manualul de utilizare al vehiculului, pe care îți recomandăm să îl consulți pentru detalii adiționale și limitări. Toyota nu își asumă 
responsabilitatea pentru aceste instrucțiuni și/sau consecințe ale acțiunilor bazate pe informația furnizată. 
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