
ALƏTLƏR VƏ MÜHƏRRİKİNİZİ YOXLAYIN 
Avtomobilinizi müntəzəm istifadə etmirsinizsə, mühərriki
vaxtaşırı işə salmaq yaxşı tədbirdir. Xəbərdarlıq indikatorları
üçün alət displeyini yoxlayın (təlimat kitabçanız onların nə
olduğunu sizə bildirəcək). Benzin və ya dizel mühərrikləri
üçün mühərriki həftədə 20-30 dəqiqə işlədin. Hibrid üçün
işəsalma düyməsini həftədə bir dəfə basın və onu ən az 20
dəqiqə "P" Parklama Rejimində saxlayın. Radio və ya hav a
kondisioneri kimi qeyri-vacib elektrik avadanlıqlarının
söndürüldüyündən əmin olun. Tüstünün udulmasının
qarşısını almaq üçün mühərriki yalnız çöldə işlədin.
Avtomobilinizi baxımsız qoymayın.

MÜHƏRRİKİN YAĞI
Yağ ölçmə çubuğundan (təfərrüatlar üçün istifadəçinin
təlimat kitabçasına baxın) istifadə edərək mühərrik yağının
düzgün miqdarda olub-olmadığını yoxlayın. Əgər yağı
doldurmaq lazım olarsa, tövsiyə edilən növdən istifadə
etdiyinizdən əmin olun (Yerli Lexus mərkəziniz bu bar ədə
sizə məsləhət verməkdən məmnun olacaq).

YANACAQ ÇƏNİNİZİ DOLDURUN
Yanacaq çəninizi istifadə edilmədiyi zamanda belə
doldurulmuş saxlamaq yaxşı təcrübədir. Bu, yenidən ilk
dəfə idarə etməyə başlayan zaman mühərrikinizin
problemsiz işləməsini təmin etməyə kömək edəcək.

KONDİSİONER
Sistemin müvafiq yağlamasını təmin etmək üçün ayda bir
dəfə hava kondisionerini işlədin və qoxuların yığılmasını
azaldın. Ventilyasiyalardan havanı çıxarmaq üçün tam
gücdən istifadə edin.

12V AKKUMULYATORU
Əgər 12v akkumulyatorunuz boşalıbsa, evdə gücləndirici
naqillər və ikinci avtomobildən istifadə edərək (prosedurun
düzgün təfərrüatları üçün istifadəçinin təlimat kitabçasına
istinad edin).

LEXUS AVTOMOBİLİNİZ
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ÖN ŞÜŞƏ
Uzun müddət istifadə etmədikdən sonra avtomobilinizi idarə
etməyə hazırlaşırsınızsa, yola düşməzdən əvvəl ön şüşənizi
yoxlamaq yaxşı ideyadır. Şüşədə toz, çiçək tozu və ya ağac
şirələri ilə örtülmüş ola bilər. Əgər vəziyyət xüsusilə
ciddidirsə, ön şüşə yuyucu sisteminiz onu təmizləməyə
bilər, ona görə də ön şüşə təmizləyici vasitə ilə dəsmaldan
istifadə edin (Ətraflı məlumat üçün istehsalçının təlimat
kitabçasına istinad edin).

TƏKƏRLƏR
Uzun müddət istifadə edilmədikdən sonra şinlər ilk
idarəetmə zamanı yüngül gediş narahatlığı və ya titr əmə
yarada biləcək düz yer yarana bilər. Bu, adətən bir neçə mil
idarə etdikdən sonra yox olur.

Aşağıdakı ehtiyat tədbirləri digər şin problemlərinin qarşısını
almaqda sizə kömək edəcək.

Şin təzyiqinin yoxlanması:
- Məhdud istifadə müddətində şinin təzyiqini həftədə ən
az bir dəfə yoxlayın.  
- Şin təzyiqinin istinad diaqramı yanacaq doldurma qapağının
içərisinə yerləşdirilib və ya istehsalçının təlimat kitabçasına
istinad edin.

Lexus avtomobilinizin üç həftədən çox
fəaliyyətsizlik üçün park edilməsi:
- Lexus avtomobilinizin kapotundaı manometrin daxil olduğu
şin dəstindən istifadə edərək hər şini 3 bar/43psi-a qədər
şişirin.
- Şinləri yanacaqdoldurma məntəqəsində şişirməyin və ya
avtomobili 3 bar/psi təzyiqdə idarə etməyə cəhd etməyin,
çünki bu, təhlükəli ola bilər.  
- Avtomobilinizi yenidən idarə etməzdən əvvəl şin təziqyini
normal vəziyyətinə azaltmağı unutmayın (unutmadığınızdan
əmin olmaq üçün özünüzə xatırlatma yazın və onu alət
panelinizin üzərinə yerləşdirin).
- Əgər avtomobiliniz uzun müddət eyni mövq edə qalıbsa, şin
divarının zədələnməsi ehtimalı var. Bunun q arşısını almaq
üçün avtomobilinizin mövq eyini müntəzəm olaraq dəyişdirin.

ƏYLƏCLƏRİNİZİN YOXLANMASI 
Lexus avtomobilinizdəki əyləclər uzun müddət fəaliyyətsizlik
nəticəsində çöldə qalarsa, paslana bilər. Pası təmizləmək və
əyləc performansını bərpa etmək üçün avtomobilinizi sürməyi
və 10 dəfə təkrarlamaqla 30 kph-dan tam dayandırmaya qədər
əyləc tətbiq etməyi tövsiyə edirik. Siz ağır olmayan normal
əyləcləmədən istifadə etməli və avtomobilin vəziyyətinin
(məsələn, arxada avtomobillərin olmadığı təqdirdə) əyləcə
basmaq üçün təhlükəsiz olduğundan əmin olmalısınız.

Hazırda Lexus avtomobilinizi yolda bir qədər az sürürsünüzsə, növbəti
dəfə yola çıxardığınız zaman onu premium və performansa hazır
vəziyyətdə necə saxlamaq haqqında öyrənin.

İmtina: Avtomobilinizin akkumulyatorunun istismar müddəti istifadə, temperatur və normal yeyilmə daxil olmaqla, müxtəlif amillərə əsasən dəyişir. Bu təlimatlar bütün şərtləri əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilməz.




