
Alfabetyczny spis usterek możliwych
do zdiagnozowania przez interfejs

EuroScan 2009+
(łącznie 956 błędów)



Kody błędów typu B (nadwozie). Łącznie 255 możliwych usterek:

opis/znaczenie

Błąd konfiguracji opcji

Błąd potencjalizacji

Błąd wewnętrzny

Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy

Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność

Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy

Boczna poduszka powietrzna kierowcy – usterka

Boczna poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy

Boczna poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność

Boczna poduszka powietrzna pasażera - usterka

Boczna poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik #1 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy

Czujnik #1 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik #1 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik #1 ładowania słonecznego – usterka

Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy

Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego – usterka

Czujnik #2 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy

Czujnik #2 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik #2 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik #2 ładowania słonecznego – usterka

Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy

Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego – usterka

Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy

Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy
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opis/znaczenie

Czujnik temp. po wysokiej stronie klimatyzacji (A/C) – usterka

Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - niski sygnał wejściowy

Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik temp. powietrza zewnętrznego – usterka

Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy

Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik temp. wlotu parownika klimatyzacji (A/C) – usterka

Kierunkowskaz lewy - niski sygnał wejściowy

Kierunkowskaz lewy - sygnał poza zakresem/wydajność

Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnał wejściowy

Kierunkowskaz lewy – usterka

Kierunkowskaz prawy - niski sygnał wejściowy

Kierunkowskaz prawy - sygnał poza zakresem/wydajność

Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnał wejściowy

Kierunkowskaz prawy – usterka

Klimatyzacja (A/C) - nadciśnienie czynnika chłodzącego

Klimatyzacja (A/C) - podciśnienie czynnika chłodzącego

Kontrola przepływu powietrza #1 - samoodszraniacz - niski sygnał wejściowy

Kontrola przepływu powietrza #1 - samoodszraniacz - sygnał poza zakresem/wydajność

Kontrola przepływu powietrza #1 - samoodszraniacz - wysoki sygnał wejściowy

Kontrola przepływu powietrza #1 - samoodszraniacz – usterka

Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnał wejściowy

Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - sygnał poza zakresem/wydajność

Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnał wejściowy

Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz – usterka

Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - niski sygnał wejściowy

Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - sygnał poza zakresem/wydajność

Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) - wysoki sygnał wejściowy

Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) – usterka
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opis/znaczenie

Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejście

Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - sygnał poza zakresem/wydajność

Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejście

Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik – usterka

Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - niski sygnał wejściowy

Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - sygnał poza zakresem/wydajność

Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C - wysoki sygnał wejściowy

Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C – usterka

Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnał wejściowy

Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - sygnał poza zakresem/wydajność

Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnał wejściowy

Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja – usterka

Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnał wejściowy

Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnał wejściowy

Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 – usterka

Napięcie systemu - sygnał zbyt niski

Obwód akumulatora (czystego) - niski sygnał wejściowy

Obwód akumulatora (czystego) - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód akumulatora (czystego) - wysoki sygnał wejściowy

Obwód akumulatora (czystego) – usterka

Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - niski sygnał wejściowy

Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - wysoki sygnał wejściowy

Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) – usterka

Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy

Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - usterka

Obwód ciśnienia #1 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy

Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy

Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność
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opis/znaczenie

Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy

Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) – usterka

Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy

Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 – usterka

Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy

Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 – usterka

Obwód masy urządzenia #1 - niski sygnał we

Obwód masy urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód masy urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód masy urządzenia #1 – usterka

Obwód masy urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy

Obwód masy urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód masy urządzenia #2 - usterka

Obwód masy urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód masy urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy

Obwód masy urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód masy urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód masy urządzenia #3 – usterka

Obwód napięcia odniesienia 5V - niski sygnał wejściowy

Obwód napięcia odniesienia 5V - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód napięcia odniesienia 5V - wysoki sygnał wejściowy

Obwód napięcia odniesienia 5V – usterka

Obwód obrotomierza - niski sygnał wejściowy

Obwód obrotomierza - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód obrotomierza - wysoki sygnał wejściowy

Obwód obrotomierza – usterka
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opis/znaczenie

Obwód oszraniania tylnej szyby - niski sygnał wejście

Obwód oszraniania tylnej szyby - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód oszraniania tylnej szyby - wysoki sygnał wejściowy

Obwód oszraniania tylnej szyby – usterka

Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy

Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 – usterka

Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy

Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 – usterka

Obwód prędkościomierza - niski sygnał wejściowy

Obwód prędkościomierza - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód prędkościomierza - wysoki sygnał wejściowy

Obwód prędkościomierza – usterka

Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy

Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy

Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) – usterka

Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - niski sygnał wejściowy

Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 – usterka

Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - niski sygnał wejściowy

Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 – usterka

Obwód turbodoładowania - niski sygnał wejściowy

Obwód turbodoładowania - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód turbodoładowania - wysoki sygnał wejściowy
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Obwód turbodoładowania – usterka

Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy

Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy

Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) – usterka

Obwód wentylatora chłodzącego #1 - niski sygnał wejściowy

Obwód wentylatora chłodzącego #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód wentylatora chłodzącego #1 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód wentylatora chłodzącego #1 – usterka

Obwód wentylatora chłodzącego #2 - niski sygnał wejściowy

Obwód wentylatora chłodzącego #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód wentylatora chłodzącego #2 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód wentylatora chłodzącego #2 – usterka

Obwód wskaźnika temperatury - niski sygnał wejściowy

Obwód wskaźnika temperatury - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód wskaźnika temperatury - wysoki sygnał wejściowy

Obwód wskaźnika temperatury – usterka

Obwód zabezpieczenia informacji - niski sygnał wejściowy

Obwód zabezpieczenia informacji - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód zabezpieczenia informacji - wysoki sygnał wejściowy

Obwód zabezpieczenia informacji – usterka

Obwód zapłonu #0 - niski sygnał wejściowy

Obwód zapłonu #0 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód zapłonu #0 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód zapłonu #0 – usterka

Obwód zapłonu #1 - niski sygnał wejściowy

Obwód zapłonu #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód zapłonu #1 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód zapłonu #1 – usterka

Obwód zapłonu #3 - niski sygnał wejściowy

Obwód zapłonu #3 - sygnał poza zakresem/wydajność
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Obwód zapłonu #3 - wysoki sygnał wyjściowy

Obwód zapłonu #3 – usterka

Obwód zasilania urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy

Obwód zasilania urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód zasilania urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód zasilania urządzenia #1 – usterka

Obwód zasilania urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy

Obwód zasilania urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód zasilania urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód zasilania urządzenia #2 – usterka

Obwód zasilania urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy

Obwód zasilania urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód zasilania urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy

Obwód zasilania urządzenia #3 – usterka

Poduszka powietrzna kierowcy – niski sygnał wejściowy

Poduszka powietrzna kierowcy – sygnał poza zakresem/wydajność

Poduszka powietrzna kierowcy – usterka

Poduszka powietrzna kierowcy – wysoki sygnał wejściowy

Poduszka powietrzna pasażera – niski sygnał wejściowy

Poduszka powietrzna pasażera – sygnał poza zakresem/wydajność

Poduszka powietrzna pasażera – usterka

Poduszka powietrzna pasażera – wysoki sygnał wejściowy

Samiec EEPROM - błąd kalibracji

Samiec EEPROM - błąd sumy kontrolnej

Samiec EEPROM - błąd zapisu

Sapiecie systemu - sygnał zbyt wysoki

Silnik dmuchawy #1, obwód masy - niski sygnał wejściowy

Silnik dmuchawy #1, obwód masy - sygnał poza zakresem/wydajność

Silnik dmuchawy #1, obwód masy - wysoki sygnał wejściowy

Silnik dmuchawy #1, obwód masy – usterka

Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - niski sygnał wejściowy
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Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - sygnał poza zakresem/wydajność

Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - wysoki sygnał wejściowy

Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości – usterka

Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - niski sygnał wejściowy

Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - sygnał poza zakresem/wydajność

Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - wysoki sygnał wejściowy

Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania – usterka

Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - niski sygnał wejściowy

Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność

Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - usterka

Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy

Układ nadzorujący COP – usterka

Uszkodzenie pamięci RAM

Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - niski sygnał wejściowy

Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - wysoki sygnał wejściowy

Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 – usterka

Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - niski sygnał wejściowy

Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - wysoki sygnał wejściowy

Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 – usterka

Wskaźnik hamulca - niski sygnał wejściowy

Wskaźnik hamulca - sygnał poza zakresem/wydajność 

Wskaźnik hamulca - wysoki sygnał wejściowy

Wskaźnik hamulca – usterka

Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - niski sygnał wejściowy

Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - sygnał poza zakresem/wydajność

Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - wysoki sygnał wejściowy

Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa – usterka

Wskaźnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy

Wskaźnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność
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Wskaźnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy

Wskaźnik poziomu paliwa – usterka

Wskaźniki świateł przednich - niski sygnał wejściowy

Wskaźniki świateł przednich - sygnał poza zakresem/wydajność

Wskaźniki świateł przednich - wysoki sygnał wejściowy

Wskaźniki świateł przednich – usterka

Zerowanie /reset/ CAN

Kody błędów typu C (układ jezdny). Łącznie 186 możliwych
usterek:

opis/znaczenie

Czujnik położenia lewy przedni - niski sygnał wejściowy

Czujnik położenia lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik położenia lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik położenia lewy przedni – usterka

Czujnik położenia lewy tylny - niski sygnał wejściowy

Czujnik położenia lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik położenia lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik położenia lewy tylny – usterka

Czujnik położenia prawy przedni - niski sygnał wejściowy

Czujnik położenia prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik położenia prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik położenia prawy przedni – usterka

Czujnik położenia prawy tylny - niski sygnał wejściowy

Czujnik położenia prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik położenia prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik położenia prawy tylny – usterka

Czujnik prędkości koła lewy przedni - niski sygnał wejściowy

Czujnik prędkości koła lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
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opis/znaczenie

Czujnik prędkości koła lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik prędkości koła lewy przedni – usterka

Czujnik prędkości koła lewy tylny - niski sygnał wejściowy

Czujnik prędkości koła lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik prędkości koła lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik prędkości koła lewy tylny – usterka

Czujnik prędkości koła prawy przedni - niski sygnał wejściowy

Czujnik prędkości koła prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik prędkości koła prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik prędkości koła prawy przedni – usterka

Czujnik prędkości koła prawy tylny - niski sygnał wejściowy

Czujnik prędkości koła prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik prędkości koła prawy tylny - wysoki sygnał wyjściowy

Czujnik prędkości koła prawy tylny – usterka

Czujnik prędkości kół - błąd częstotliwości

Czujnik prędkości tylnych kół - niski sygnał wejściowy

Czujnik prędkości tylnych kół - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik prędkości tylnych kół - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik prędkości tylnych kół – usterka

Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy

Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy – usterka

Elektromagnes lewy przedni - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes lewy przedni – usterka

Elektromagnes lewy tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes lewy tylny – usterka
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opis/znaczenie

Elektromagnes prawy przedni - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes prawy przedni – usterka

Elektromagnes prawy tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes prawy tylny – usterka

Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni – usterka

Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny – usterka

Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni – usterka

Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny – usterka

Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #1 tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnał swej

Elektromagnes/miernik #1 tylny – usterka

Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy
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opis/znaczenie

Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni – usterka

Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny – usterka

Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni – usterka

Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny – usterka

Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni – usterka

Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny – usterka

Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni – usterka

Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny – usterka

Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność
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opis/znaczenie

Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni – usterka

Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny – usterka

Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni – usterka

Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - niski sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny – usterka

Obwód ciśnienia w systemie - niski sygnał wejściowy

Obwód ciśnienia w systemie - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód ciśnienia w systemie - wysoki sygnał wejściowy

Obwód ciśnienia w systemie – usterka

Obwód miernika przymykania przepustnicy - niski sygnał wejściowy

Obwód miernika przymykania przepustnicy - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnał wejściowy

Obwód miernika przymykania przepustnicy – usterka

Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - niski sygnał wejściowy

Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - wysoki sygnał wejściowy

Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego – usterka

Obwód odchylenia kierunkowego - niski sygnał wejściowy

Obwód odchylenia kierunkowego - sygnał poza zakresem/wyd

Obwód odchylenia kierunkowego - wysoki sygnał wejściowy

Obwód odchylenia kierunkowego – usterka

Obwód przekaźnika silnika pompy - niski sygnał wejściowy
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opis/znaczenie

Obwód przekaźnika silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód przekaźnika silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy

Obwód przekaźnika silnika pompy – usterka

Obwód przekaźnika zaworu - niski sygnał wejściowy

Obwód przekaźnika zaworu - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód przekaźnika zaworu - wysoki sygnał wejściowy

Obwód przekaźnika zaworu – usterka

Obwód silnika pompy - niski sygnał wejściowy

Obwód silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy

Obwód silnika pompy – usterka

Przełącznik hamulca ABS/TCS - niski sygnał wejściowy

Przełącznik hamulca ABS/TCS - sygnał poza zakresem/wydajność

Przełącznik hamulca ABS/TCS - wysoki sygnał wejściowy

Przełącznik hamulca ABS/TCS – usterka

Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnał wejściowy

Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnał poza zakresem/wydajność

Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka

Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnał wejściowy

Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnał wejściowy

Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Przyspieszeniomierz lewy przedni – usterka

Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnał wejściowy

Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Przyspieszeniomierz lewy tylny – usterka

Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnał wejściowy

Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

Przyspieszeniomierz prawy przedni – usterka
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opis/znaczenie

Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnał wejściowy

Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy

Przyspieszeniomierz prawy tylny – usterka

Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - niski sygnał wejściowy

Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - sygnał poza zakresem/wydajność

Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - wysoki sygnał wejściowy

Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes – usterka

Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy

Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność

Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy

Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy – usterka

Kody błędów typu P (układ napędowy). Łącznie 488 możliwych
usterek:

opis/znaczenie

Błędne przełożenie biegu

Błędne przełożenie biegu 1

Błędne przełożenie biegu 2

Błędne przełożenie biegu 3

Błędne przełożenie biegu 4

Błędne przełożenie biegu 5

Błędne przełożenie biegu wstecznego

Cylinder 1 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 10 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 10 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 11 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 11 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 12 - błąd udziału /zrównoważenia
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opis/znaczenie

Cylinder 12 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 2 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 3 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 4 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 5 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 5 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 6 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 6 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 7 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 7 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 8 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 8 - wykryte wypadanie zapłonów

Cylinder 9 - błąd udziału /zrównoważenia

Cylinder 9 - wykryte wypadanie zapłonów

Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów

Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa

Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za dyzo impulsów

Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów

Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości – usterka

Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów

Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - impulsy błędne /przerwa

Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów

Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów

Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości – usterka

Czujnik A położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy

Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza prawidłowym zakresem

Czujnik A położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik A położenia wału korbowego – przerwa
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opis/znaczenie

Czujnik A położenia wału korbowego – usterka

Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy

Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik A temp. paliwa - niski sygnał wejściowy

Czujnik A temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik A temp. paliwa – przerwa

Czujnik A temp. paliwa – usterka

Czujnik A wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy

Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik A wspomagania turbosprężarki – usterka

Czujnik B położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy

Czujnik B położenia wału korbowego - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik B położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik B położenia wału korbowego – przerwa

Czujnik B położenia wału korbowego – usterka

Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy

Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik B temp. paliwa - niski sygnał wejściowy

Czujnik B temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik B temp. paliwa – przerwa

Czujnik B temp. paliwa – usterka

Czujnik B wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy

Czujnik B wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik B wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik B wspomagania turbosprężarki – usterka

Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał wejściowy

Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora/ciśnienia atmosferycznego - sygnał poza 
zakresem/wydajność

Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał wejściowy
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opis/znaczenie

Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora/ciśnienia atmosferycznego – przerwa

Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora/ciśnienia atmosferycznego – usterka

Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - niski sygnał wejściowy

Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C – usterka

Czujnik ciśnienia listwy paliwowej – przerwa

Czujnik ciśnienia układu wspomagania - niski sygnał wejściowy

Czujnik ciśnienia układu wspomagania - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik ciśnienia układu wspomagania - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik ciśnienia układu wspomagania – przerwa

Czujnik ciśnienia układu wspomagania – usterka

Czujnik ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy

Czujnik ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik ciśnienia wylotowego – przerwa

Czujnik ciśnienia wylotowego – usterka

Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - niski sygnał wejściowy

Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa – usterka

Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy

Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza – przerwa

Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza – usterka

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedz

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) – usterka
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Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) – usterka

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywności

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napięcie

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napięcie

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) – usterka

Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) – usterka

Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata

Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga

Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywności

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napięcie

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) – usterka

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywności

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napięcie

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napięcie

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) – usterka

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywności

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napięcie

Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) – usterka

Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata

Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga
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Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa

Czujnik położenia wału rozrządu - niski sygnał wejściowy

Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik położenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik położenia wału rozrządu – przerwa

Czujnik położenia wału rozrządu – usterka

Czujnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy

Czujnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik poziomu paliwa – przerwa

Czujnik poziomu paliwa – usterka

Czujnik prędkości pojazdu - niski sygnał wejściowy

Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik prędkości pojazdu - wysoki/błędny/przerywany sygnał

Czujnik prędkości pojazdu – usterka

Czujnik prędkości wału pośredniego – przerwa

Czujnik prędkości wału pośredniego – usterka

Czujnik prędkości wejściowej turbiny - brak sygnału

Czujnik prędkości wejściowej turbiny - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik prędkości wejściowej turbiny – przerwa

Czujnik prędkości wejściowej turbiny – usterka

Czujnik przepływu oczyszcz. - niski sygnał wejściowy

Czujnik przepływu oczyszcz. - przerwa

Czujnik przepływu oczyszcz. - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik przepływu oczyszcz. - usterka

Czujnik przepływu oczyszcz. - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy

Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik składu paliwa - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik składu paliwa – usterka

Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj. czujnik) - niski sygnał wejściowy
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Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj. czujnik) - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj. czujnik) - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj. czujnik) – przerwa

Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj. czujnik) – usterka

Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - niski sygnał wejściowy

Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) – przerwa

Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) – usterka

Czujnik temp. cieczy przekładniowej - niski sygnał wejściowy

Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik temp. cieczy przekładniowej - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik temp. cieczy przekładniowej – przerwa

Czujnik temp. cieczy przekładniowej – usterka

Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy

Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – przerwa

Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – usterka

Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnał wejściowy

Czujnik temp. oleju silnika - przerwa

Czujnik temp. oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik temp. oleju silnika – usterka

Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy

Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajność

Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy

Czujnik temp. powietrza wlotowego – przerwa

Czujnik temp. powietrza wlotowego – usterka

Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście

Czujnik zakresu przełożenia - sygnał poza zakresem/wydajność
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Czujnik zakresu przełożenia - wysokie wejście

Czujnik zakresu przełożenia – przerwa

Czujnik zakresu przełożenia – usterka

Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał

Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał

Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki – usterka

Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał

Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał

Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki – usterka

Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z osiągami lub zatrzymanie

Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z wciągnięciem

Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka elektryczna

Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia – przerwa

Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia – usterka

Elektromagnes/cewka odcięcia silnika – usterka

Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - niski sygnał

Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność

Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - wysoki sygnał

Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu – przerwa

Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu – usterka

Elektromagnes/cewka przesuwu A - problemy z osiągami lub zatrzymanie

Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka elektryczna

Elektromagnes/cewka przesuwu A – przerwa

Elektromagnes/cewka przesuwu A – usterka

Elektromagnes/cewka przesuwu A – zatrzymanie

Elektromagnes/cewka przesuwu B - problemy z osiągami lub zatrzymanie

Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka elektryczna

Elektromagnes/cewka przesuwu B – przerwa

Elektromagnes/cewka przesuwu B – usterka

Gerantz Polska s.c.            - 23 -            wszelkie prawa zastrzeżone ©. Kopiowanie zabronione!



opis/znaczenie

Elektromagnes/cewka przesuwu B – zatrzymanie

Elektromagnes/cewka przesuwu C - problemy z osiągami lub zatrzymanie

Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka elektryczna

Elektromagnes/cewka przesuwu C – przerwa

Elektromagnes/cewka przesuwu C – usterka

Elektromagnes/cewka przesuwu C – zatrzymanie

Elektromagnes/cewka przesuwu D - problemy z osiągami lub zatrzymanie

Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka elektryczna

Elektromagnes/cewka przesuwu D – przerwa

Elektromagnes/cewka przesuwu D – usterka

Elektromagnes/cewka przesuwu D – zatrzymanie

Elektromagnes/cewka przesuwu E - problemy z osiągami lub zatrzymanie

Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka elektryczna

Elektromagnes/cewka przesuwu E – przerwa

Elektromagnes/cewka przesuwu E – usterka

Elektromagnes/cewka przesuwu E – zatrzymanie

Główny katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu

Główny katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu

Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura poniżej progu

Grzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu

Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura poniżej progu

Grzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu

Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu

Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu

Napięcie zasilania systemu - niestabilny sygnał

Napięcie zasilania systemu - niski sygnał

Napięcie zasilania systemu - wysoki sygnał

Napięcie zasilania systemu – usterka

Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy

Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa

Obwód grzałki /świecy żarowej – usterka
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Obwód grzałki /świecy żarowej B – usterka

Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 – usterka

Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 – usterka

Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3 – usterka

Obwód kontrolny blokady biegu wstecznego – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K – usterka

Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L – usterka

Obwód sterowania elektromagnesem przesunięcia skokowego 1-4 – usterka

Obwód sterowania lampa przesunięcia skokowego 1-4 – usterka

Obwód sterujący alternatora – usterka

Obwód sterujący F polem alternatora – usterka

Obwód sterujący L lampa alternatora – usterka

Obwód sterujący lampki uszkodzę MIL – usterka

Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - brak sygnału

Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu – przerwa

Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu – usterka

Obwód wejściowy biegu wstecznego – usterka

Obwód wejściowy prędkości silnika - brak sygnału

Obwód wejściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność
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Obwód wejściowy prędkości silnika – przerwa

Obwód wejściowy prędkości silnika – usterka

Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła – usterka

Obwód wentylatora chłodzącego - kontrola racjonalności

Obwód wentylatora chłodzącego - nadmierny prąd

Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej – usterka

Obwód wtryskiwacza – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 10 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 11 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 12 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 3 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 4 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 5 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 6 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 7 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 8 – usterka

Obwód wtryskiwacza, cylinder 9 – usterka

Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika – usterka

Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika – usterka

Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika – usterka

Obwód wyjściowy prędkości silnika - brak sygnału

Obwód wyjściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność

Obwód wyjściowy prędkości silnika – przerwa

Obwód wyjściowy prędkości silnika – usterka

Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego – usterka

Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) – usterka

Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) – usterka

Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) – usterka

Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) – usterka
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Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) – usterka

Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) – usterka

Pompa paliwowa, obwód pierwotny – usterka

Pompa paliwowa, obwód wtórny - niski sygnał

Pompa paliwowa, obwód wtórny - wysoki sygnał

Pompa paliwowa, obwód wtórny – przerwa

Procesor modułu sterującego ECM/PCM – usterka

Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy

Przełącznik ciśnienia oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność

Przełącznik ciśnienia oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy

Przełącznik ciśnienia oleju silnika – usterka

Przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy – usterka

Przełącznik praca-normalna/osiągi – usterka

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - niski sygnał wejściowy

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - sygnał poza zakresem/wydajność

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A – przerwa

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A – usterka

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - niski sygnał wejściowy

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - sygnał poza zakresem/wydajność

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - wysoki sygnał wejściowy

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B – przerwa

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B – usterka

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - niski sygnał wejściowy

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - sygnał poza zakresem/wydajność

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C - wysoki sygnał wejściowy

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C – przerwa

Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C – usterka

Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - niski sygnał

Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - wysoki sygnał

Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca – usterka
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Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z osiągami lub zatrzymanie

Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z wciągnięciem

Sprzęgło przetwornika momentu - usterka elektryczna

Sprzęgło przetwornika momentu – przerwa

Sprzęgło przetwornika momentu – usterka

Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika

Stan nadmiernej temp. silnika

Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów

System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu

System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu

System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - sygnał poza zakresem/wydajność

System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka

System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka elektryczna

System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidłowy przepływ

System wtrysku powietrza wtórnego – usterka

System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik A – usterka

System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik B – usterka

System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A – przerwa

System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A – usterka

System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A – zwarcie

System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B – przerwa

System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B – usterka

System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B – zwarcie

Szeregowe łącze komunikacyjne – usterka

Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C

Układ kontroli ciśnienia /cewka B - problemy z osiągami lub zatrzymanie

Układ kontroli ciśnienia /cewka B – przerwa

Układ kontroli ciśnienia /cewka B – usterka

Układ kontroli ciśnienia /cewka B – zatrzymanie

Układ kontroli ciśnienia /cewka C - problemy z osiągami lub zatrzymanie

Układ kontroli ciśnienia /cewka C – przerwa
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opis/znaczenie

Układ kontroli ciśnienia /cewka C – usterka

Układ kontroli ciśnienia /cewka C – zatrzymanie

Układ kontroli czasu wtrysku – usterka

Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - niski sygnał

Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - wysoki sygnał

Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego – usterka

Układ odprowadzania par paliwa - błędny przepływ oczyszczania

Układ odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu odpowietrznika

Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b. mała)

Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (duża)

Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (mała)

Układ odprowadzania par paliwa – usterka

Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - niski sygnał wejściowy

Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - sygnał poza zakresem/wydajność

Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - wysoki sygnał wejściowy

Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia – przerwa

Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia – usterka

Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster. went. - przerwa

Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster. went. - usterka

Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster. went. - zwarcie

Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster. zaworu oczyszcz. - przerwa

Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster. zaworu oczyszcz. - usterka

Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster. zaworu oczyszcz. - zwarcie

Układ recyrkulacji spalin - błędny przepływ

Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność

Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ

Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ

Układ recyrkulacji spalin – usterka

Układ regulacji biegu jałowego - obroty niższe niż oczekiwane

Układ regulacji biegu jałowego - obroty wyższe niż oczekiwane

Układ regulacji biegu jałowego – usterka
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Układ ster. prędkością (Cruise Control) - reserved

Układ ster. prędkością (Cruise Control) - reserved

Układ ster. prędkością (Cruise Control) - reserved

Układ ster. prędkością (Cruise Control) - reserved

Układ ster. prędkością (Cruise Control) - reserved

Układ ster. prędkością (Cruise Control) – reserved

Układ ster. prędkością (Cruise Control) – reserved

Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - niski sygnał wejściowy

Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca - wysoki sygnał wejściowy

Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca – usterka

Układ ster. prędkością, sygnał ACCEL – usterka

Układ ster. prędkością, sygnał COAST – usterka

Układ ster. prędkością, sygnał OFF – usterka

Układ ster. prędkością, sygnał ON – usterka

Układ ster. prędkością, sygnał RESUME – usterka

Układ ster. prędkością, sygnał SET – usterka

Układ wyświetlacza zakresu przełożenia - usterka

usterka przełożenia

usterka przełożenia 1-2

usterka przełożenia 2-3

usterka przełożenia 3-4

usterka przełożenia 4-5

Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci o dostępie swobodnym (RAM)

Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)

Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci stałej (ROM)

Wewnętrzny moduł sterujący - błąd programowania

Wewnętrzny moduł sterujący - błąd sumy kontrolnej pamięci

Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnał

Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - sygnał poza zakresem/wydajność

Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnał

Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A – przerwa
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Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A – usterka

Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał

Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - sygnał poza zakresem/wydajność

Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnał

Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B – przerwa

Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B – usterka

Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnał

Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnał

Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnał

Wyjście A sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego
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Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego

Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach

Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy

Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność

Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy

Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego – przerwa

Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego – usterka

Zimny rozruch wtryskiwacza 1 – usterka

Zimny rozruch wtryskiwacza 2 – usterka
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