
Spis usterek możliwych do
zdiagnozowania przez interfejs

FordCommander rel. 2,1
(łącznie 1523 błędów)



Kody błędów typu B (karoseria). Łącznie 254 możliwe usterki:

Lp. Opis / znaczenie

1. Poduszka powietrzna kierowcy – usterka

2. Poduszka powietrzna kierowcy – sygnał poza zakresem/wydajność

3. Poduszka powietrzna kierowcy – niski sygnał wejściowy

4. Poduszka powietrzna kierowcy – wysoki sygnał wejściowy

5. Poduszka powietrzna pasażera – usterka

6. Poduszka powietrzna pasażera – sygnał poza zakresem/wydajność

7. Poduszka powietrzna pasażera – niski sygnał wejściowy

8. Poduszka powietrzna pasażera – wysoki sygnał wejściowy

9. Boczna poduszka powietrzna kierowcy – usterka

10. Boczna poduszka powietrzna kierowcy - sygnał poza zakresem/wydajność

11. Boczna poduszka powietrzna kierowcy - niski sygnał wejściowy

12. Boczna poduszka powietrzna kierowcy - wysoki sygnał wejściowy

13. Boczna poduszka powietrzna pasażera - usterka

14. Boczna poduszka powietrzna pasażera - sygnał poza zakresem/wydajność

15. Boczna poduszka powietrzna pasażera - niski sygnał wejściowy

16. Boczna poduszka powietrzna pasażera - wysoki sygnał wejściowy

17. Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 – usterka

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

19. Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy

20. Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy

21. Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 – usterka

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

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

24. Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy

25. Obwód kontrolny przełącznika pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy
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Lp. Opis / znaczenie

26. Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 – usterka

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

28. Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - niski sygnał wejściowy

29. Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #1 - wysoki sygnał wejściowy

30. Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 – usterka

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

32. Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - niski sygnał wejściowy

33. Obwód powrotu pasa bezpieczeństwa #2 - wysoki sygnał wejściowy

34. Obwód wentylatora chłodzącego #1 – usterka

35. Obwód wentylatora chłodzącego #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

36. Obwód wentylatora chłodzącego #1 - niski sygnał wejściowy

37. Obwód wentylatora chłodzącego #1 - wysoki sygnał wejściowy

38. Obwód wentylatora chłodzącego #2 – usterka

39. Obwód wentylatora chłodzącego #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

40. Obwód wentylatora chłodzącego #2 - niski sygnał wejściowy

41. Obwód wentylatora chłodzącego #2 - wysoki sygnał wejściowy

42. Obwód sprzęgła klimatyzacji (A/C) – usterka

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

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

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

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

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

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

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

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

51. Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - sygnał poza zakresem/wydajność

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

53. Obwód ciśnienia #2 klimatyzacji (A/C) - wysoki sygnał wejściowy
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Lp. Opis / znaczenie

54. Sygnał wzorcowy ciśnienia klimatyzacji (A/C) - usterka

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

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

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

58. Czujnik temp. powietrza zewnętrznego – usterka

59. Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - sygnał poza zakresem/wydajność

60. Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - niski sygnał wejściowy

61. Czujnik temp. powietrza zewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy

62. Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego – usterka

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

64. Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy

65. Czujnik #1 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy

66. Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego – usterka

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

68. Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - niski sygnał wejściowy

69. Czujnik #2 temp. powietrza wewnętrznego - wysoki sygnał wejściowy

70. Czujnik #1 ładowania słonecznego – usterka

71. Czujnik #1 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność

72. Czujnik #1 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy

73. Czujnik #1 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy

74. Czujnik #2 ładowania słonecznego – usterka

75. Czujnik #2 ładowania słonecznego - sygnał poza zakresem/wydajność

76. Czujnik #2 ładowania słonecznego - niski sygnał wejściowy

77. Czujnik #2 ładowania słonecznego - wysoki sygnał wejściowy

78. Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości – usterka

79. Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - sygnał poza zakresem/wydajność

80. Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - niski sygnał wejściowy

81. Silnik dmuchawy #1, obwód prędkości - wysoki sygnał wejściowy
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82. Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania – usterka

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

84. Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - niski sygnał wejściowy

85. Silnik dmuchawy #1, obwód zasilania - wysoki sygnał wejściowy

86. Silnik dmuchawy #1, obwód masy – usterka

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

88. Silnik dmuchawy #1, obwód masy - niski sygnał wejściowy

89. Silnik dmuchawy #1, obwód masy - wysoki sygnał wejściowy

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

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

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

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

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

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

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

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

98. Klimatyzacja (A/C) - podciśnienie czynnika chłodzącego

99. Klimatyzacja (A/C) - nadciśnienie czynnika chłodzącego

100. Kontrola przepływu powietrza #1 - samoodszraniacz – usterka

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

102. Kontrola przepływu powietrza #1 - samoodszraniacz - niski sygnał wejściowy

103. Kontrola przepływu powietrza #1 - samoodszraniacz - wysoki sygnał wejściowy

104. Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz – usterka

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

106. Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - niski sygnał wejściowy

107. Kontrola przepływu powietrza #2 - podgrzewacz - wysoki sygnał wejściowy

108. Kontrola przepływu powietrza #3 - (blend) – usterka

Gerantz Polska s.c.            - 5 -            wszelkie prawa zastrzeżone ©. Kopiowanie zabronione!



Lp. Opis / znaczenie

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

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

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

112. Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik – usterka

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

114. Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - niskie wejście

115. Kontrola przepływu powietrza #4 - odpowietrznik - wysokie wejście

116. Kontrola przepływu powietrza #5 - A/C – usterka

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

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

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

120. Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja – usterka

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

122. Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - niski sygnał wejściowy

123. Kontrola przepływu powietrza #6 - recyrkulacja - wysoki sygnał wejściowy

124. Obwód oszraniania tylnej szyby – usterka

125. Obwód oszraniania tylnej szyby - sygnał poza zakresem/wydajność

126. Obwód oszraniania tylnej szyby - niski sygnał wejście

127. Obwód oszraniania tylnej szyby - wysoki sygnał wejściowy

128. Obwód ustawienia klimatyzacji (A/C) – usterka

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

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

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

132. Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 – usterka

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

134. Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - niski sygnał wejściowy

135. Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #1 - wysoki sygnał wejściowy

136. Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 – usterka
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137. Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - sygnał poza 
zakresem/wydajność

138. Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - niski sygnał wejściowy

139. Obwód sprzężenia zwrotnego sterowania głowicy #2 - wysoki sygnał wejściowy

140. Kierunkowskaz prawy – usterka

141. Kierunkowskaz prawy - sygnał poza zakresem/wydajność

142. Kierunkowskaz prawy - niski sygnał wejściowy

143. Kierunkowskaz prawy - wysoki sygnał wejściowy

144. Kierunkowskaz lewy – usterka

145. Kierunkowskaz lewy - sygnał poza zakresem/wydajność

146. Kierunkowskaz lewy - niski sygnał wejściowy

147. Kierunkowskaz lewy - wysoki sygnał wejściowy

148. Wskaźniki świateł przednich – usterka

149. Wskaźniki świateł przednich - sygnał poza zakresem/wydajność

150. Wskaźniki świateł przednich - niski sygnał wejściowy

151. Wskaźniki świateł przednich - wysoki sygnał wejściowy

152. Obwód prędkościomierza – usterka

153. Obwód prędkościomierza - sygnał poza zakresem/wydajność

154. Obwód prędkościomierza - niski sygnał wejściowy

155. Obwód prędkościomierza - wysoki sygnał wejściowy

156. Obwód obrotomierza – usterka

157. Obwód obrotomierza - sygnał poza zakresem/wydajność

158. Obwód obrotomierza - niski sygnał wejściowy

159. Obwód obrotomierza - wysoki sygnał wejściowy

160. Obwód wskaźnika temperatury – usterka

161. Obwód wskaźnika temperatury - sygnał poza zakresem/wydajność

162. Obwód wskaźnika temperatury - niski sygnał wejściowy

163. Obwód wskaźnika temperatury - wysoki sygnał wejściowy

164. Wskaźnik poziomu paliwa – usterka
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165. Wskaźnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność

166. Wskaźnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy

167. Wskaźnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy

168. Obwód turbodoładowania – usterka

169. Obwód turbodoładowania - sygnał poza zakresem/wydajność

170. Obwód turbodoładowania - niski sygnał wejściowy

171. Obwód turbodoładowania - wysoki sygnał wejściowy

172. Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa – usterka

173. Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - sygnał poza zakresem/wydajność

174. Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - niski sygnał wejściowy

175. Wskaźnik mocowania pasa bezpieczeństwa - wysoki sygnał wejściowy

176. Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 – usterka

177. Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

178. Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - niski sygnał wejściowy

179. Wskaźnik drzwi niezamkniętych #1 - wysoki sygnał wejściowy

180. Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 – usterka

181. Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

182. Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - niski sygnał wejściowy

183. Wskaźnik drzwi niezamkniętych #2 - wysoki sygnał wejściowy

184. Wskaźnik hamulca – usterka

185. Wskaźnik hamulca - sygnał poza zakresem/wydajność 

186. Wskaźnik hamulca - niski sygnał wejściowy

187. Wskaźnik hamulca - wysoki sygnał wejściowy

188. Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 – usterka

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

190. Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - niski sygnał wejściowy

191. Lampka kontrolna poduszki powietrznej #1 - wysoki sygnał wejściowy

192. Obwód zabezpieczenia informacji – usterka
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193. Obwód zabezpieczenia informacji - sygnał poza zakresem/wydajność

194. Obwód zabezpieczenia informacji - niski sygnał wejściowy

195. Obwód zabezpieczenia informacji - wysoki sygnał wejściowy

196. Bad konfiguracji opcji

197. Zerowanie /reset/ CAN

198. Układ nadzorujący COP – usterka

199. Samiec EEPROM - błąd zapisu

200. Samiec EEPROM - błąd kalibracji

201. Samiec EEPROM - błąd sumy kontrolnej

202. Uszkodzenie pamięci RAM

203. Bad wewnętrzny

204. Bad potencjalizacji

205. Obwód zasilania urządzenia #1 – usterka

206. Obwód zasilania urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

207. Obwód zasilania urządzenia #1 - niski sygnał wejściowy

208. Obwód zasilania urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy

209. Obwód zasilania urządzenia #2 – usterka

210. Obwód zasilania urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

211. Obwód zasilania urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy

212. Obwód zasilania urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy

213. Obwód zasilania urządzenia #3 – usterka

214. Obwód zasilania urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność

215. Obwód zasilania urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy

216. Obwód zasilania urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy

217. Obwód masy urządzenia #1 – usterka

218. Obwód masy urządzenia #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

219. Obwód masy urządzenia #1 - niski sygnał we

220. Obwód masy urządzenia #1 - wysoki sygnał wejściowy
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221. Obwód masy urządzenia #2 - usterka

222. Obwód masy urządzenia #2 - sygnał poza zakresem/wydajność

223. Obwód masy urządzenia #2 - niski sygnał wejściowy

224. Obwód masy urządzenia #2 - wysoki sygnał wejściowy

225. Obwód masy urządzenia #3 – usterka

226. Obwód masy urządzenia #3 - sygnał poza zakresem/wydajność

227. Obwód masy urządzenia #3 - niski sygnał wejściowy

228. Obwód masy urządzenia #3 - wysoki sygnał wejściowy

229. Obwód zapłonu #0 – usterka

230. Obwód zapłonu #0 - sygnał poza zakresem/wydajność

231. Obwód zapłonu #0 - niski sygnał wejściowy

232. Obwód zapłonu #0 - wysoki sygnał wejściowy

233. Obwód zapłonu #1 – usterka

234. Obwód zapłonu #1 - sygnał poza zakresem/wydajność

235. Obwód zapłonu #1 - niski sygnał wejściowy

236. Obwód zapłonu #1 - wysoki sygnał wejściowy

237. Obwód zapłonu #3 – usterka

238. Obwód zapłonu #3 - sygnał poza zakresem/wydajność

239. Obwód zapłonu #3 - niski sygnał wejściowy

240. Obwód zapłonu #3 - wysoki sygnał wyjściowy

241. Obwód napięcia odniesienia 5V – usterka

242. Obwód napięcia odniesienia 5V - sygnał poza zakresem/wydajność

243. Obwód napięcia odniesienia 5V - niski sygnał wejściowy

244. Obwód napięcia odniesienia 5V - wysoki sygnał wejściowy

245. Obwód akumulatora (czystego) – usterka

246. Obwód akumulatora (czystego) - sygnał poza zakresem/wydajność

247. Obwód akumulatora (czystego) - niski sygnał wejściowy

248. Obwód akumulatora (czystego) - wysoki sygnał wejściowy
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Lp. Opis / znaczenie

249. Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) – usterka

250. Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - sygnał poza zakresem/wydajność

251. Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - niski sygnał wejściowy

252. Obwód akumulatora (zanieczyszczonego) - wysoki sygnał wejściowy

253. Napięcie systemu - sygnał zbyt niski

254. Sapiecie systemu - sygnał zbyt wysoki

Kody błędów typu C (podwozie). Łącznie 185 możliwych usterek:

Lp. Opis / znaczenie

1. Czujnik prędkości koła prawy przedni – usterka

2. Czujnik prędkości koła prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

3. Czujnik prędkości koła prawy przedni - niski sygnał wejściowy

4. Czujnik prędkości koła prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

5. Czujnik prędkości koła lewy przedni – usterka

6. Czujnik prędkości koła lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

7. Czujnik prędkości koła lewy przedni - niski sygnał wejściowy

8. Czujnik prędkości koła lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

9. Czujnik prędkości koła prawy tylny – usterka

10. Czujnik prędkości koła prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

11. Czujnik prędkości koła prawy tylny - niski sygnał wejściowy

12. Czujnik prędkości koła prawy tylny - wysoki sygnał wyjściowy

13. Czujnik prędkości koła lewy tylny – usterka

14. Czujnik prędkości koła lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

15. Czujnik prędkości koła lewy tylny - niski sygnał wejściowy

16. Czujnik prędkości koła lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

17. Czujnik prędkości tylnych kół – usterka

18. Czujnik prędkości tylnych kół - sygnał poza zakresem/wydajność
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19. Czujnik prędkości tylnych kół - niski sygnał wejściowy

20. Czujnik prędkości tylnych kół - wysoki sygnał wejściowy

21. Czujnik prędkości kół - błąd częstotliwości

22. Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy przedni – usterka

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

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

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

26. Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni – usterka

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

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

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

30. Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy przedni – usterka

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

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

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

34. Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni – usterka

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

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

37. Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

38. Elektromagnes/miernik #1 ABS prawy tylny – usterka

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

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

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

42. Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy tylny – usterka

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

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

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

46. Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny – usterka
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47. Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

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

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

50. Elektromagnes/miernik #2 ABS lewy tylny – usterka

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

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

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

54. Obwód silnika pompy – usterka

55. Obwód silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność

56. Obwód silnika pompy - niski sygnał wejściowy

57. Obwód silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy

58. Obwód przekaźnika silnika pompy – usterka

59. Obwód przekaźnika silnika pompy - sygnał poza zakresem/wydajność

60. Obwód przekaźnika silnika pompy - niski sygnał wejściowy

61. Obwód przekaźnika silnika pompy - wysoki sygnał wejściowy

62. Obwód przekaźnika zaworu – usterka

63. Obwód przekaźnika zaworu - sygnał poza zakresem/wydajność

64. Obwód przekaźnika zaworu - niski sygnał wejściowy

65. Obwód przekaźnika zaworu - wysoki sygnał wejściowy

66. Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy przedni – usterka

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

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

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

70. Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy przedni – usterka

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

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

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

74. Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni – usterka
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75. Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

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

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

78. Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni – usterka

79. Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

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

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

82. Elektromagnes/miernik TCS #1 prawy tylny – usterka

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

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

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

86. Elektromagnes/miernik TCS #2 prawy tylny – usterka

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

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

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

90. Elektromagnes/miernik TCS #1 lewy tylny – usterka

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

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

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

94. Elektromagnes/miernik TCS #2 lewy tylny – usterka

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

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

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

98. Przełącznik hamulca ABS/TCS – usterka

99. Przełącznik hamulca ABS/TCS - sygnał poza zakresem/wydajność

100. Przełącznik hamulca ABS/TCS - niski sygnał wejściowy

101. Przełącznik hamulca ABS/TCS - wysoki sygnał wejściowy

102. Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego – usterka
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103. Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - sygnał poza zakresem/wydajność

104. Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - niski sygnał wejściowy

105. Obwód niskiego poziomu płynu hamulcowego - wysoki sygnał wejściowy

106. Elektromagnes/miernik #1 tylny – usterka

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

108. Elektromagnes/miernik #1 tylny - niski sygnał wejściowy

109. Elektromagnes/miernik #1 tylny - wysoki sygnał swej

110. Obwód miernika przymykania przepustnicy – usterka

111. Obwód miernika przymykania przepustnicy - sygnał poza zakresem/wydajność

112. Obwód miernika przymykania przepustnicy - niski sygnał wejściowy

113. Obwód miernika przymykania przepustnicy - wysoki sygnał wejściowy

114. Obwód ciśnienia w systemie – usterka

115. Obwód ciśnienia w systemie - sygnał poza zakresem/wydajność

116. Obwód ciśnienia w systemie - niski sygnał wejściowy

117. Obwód ciśnienia w systemie - wysoki sygnał wejściowy

118. Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - usterka

119. Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - sygnał poza zakresem/wydajność

120. Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - niski sygnał wejściowy

121. Przyspieszeniomierz boczny/poprzeczny/ - wysoki sygnał wejściowy

122. Obwód odchylenia kierunkowego – usterka

123. Obwód odchylenia kierunkowego - sygnał poza zakresem/wyd

124. Obwód odchylenia kierunkowego - niski sygnał wejściowy

125. Obwód odchylenia kierunkowego - wysoki sygnał wejściowy

126. Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes – usterka

127. Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - sygnał poza zakresem/wydajność

128. Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - niski sygnał wejściowy

129. Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - wysoki sygnał wejściowy

130. Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy – usterka
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131. Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność

132. Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy

133. Układ wspomagania, czujnik położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy

134. Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy – usterka

135. Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - sygnał poza zakresem/wydajność

136. Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - niski sygnał wejściowy

137. Czujnik zmiany wielkości położenia kierownicy - wysoki sygnał wejściowy

138. Elektromagnes lewy przedni – usterka

139. Elektromagnes lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

140. Elektromagnes lewy przedni - niski sygnał wejściowy

141. Elektromagnes lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

142. Elektromagnes prawy przedni – usterka

143. Elektromagnes prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

144. Elektromagnes prawy przedni - niski sygnał wejściowy

145. Elektromagnes prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

146. Elektromagnes lewy tylny – usterka

147. Elektromagnes lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

148. Elektromagnes lewy tylny - niski sygnał wejściowy

149. Elektromagnes lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

150. Elektromagnes prawy tylny – usterka

151. Elektromagnes prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

152. Elektromagnes prawy tylny - niski sygnał wejściowy

153. Elektromagnes prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy

154. Przyspieszeniomierz lewy przedni – usterka

155. Przyspieszeniomierz lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

156. Przyspieszeniomierz lewy przedni - niski sygnał wejściowy

157. Przyspieszeniomierz lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

158. Przyspieszeniomierz prawy przedni – usterka
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159. Przyspieszeniomierz prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

160. Przyspieszeniomierz prawy przedni - niski sygnał wejściowy

161. Przyspieszeniomierz prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

162. Przyspieszeniomierz lewy tylny – usterka

163. Przyspieszeniomierz lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

164. Przyspieszeniomierz lewy tylny - niski sygnał wejściowy

165. Przyspieszeniomierz lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

166. Przyspieszeniomierz prawy tylny – usterka

167. Przyspieszeniomierz prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

168. Przyspieszeniomierz prawy tylny - niski sygnał wejściowy

169. Przyspieszeniomierz prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy

170. Czujnik położenia lewy przedni – usterka

171. Czujnik położenia lewy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

172. Czujnik położenia lewy przedni - niski sygnał wejściowy

173. Czujnik położenia lewy przedni - wysoki sygnał wejściowy

174. Czujnik położenia prawy przedni – usterka

175. Czujnik położenia prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność

176. Czujnik położenia prawy przedni - niski sygnał wejściowy

177. Czujnik położenia prawy przedni - wysoki sygnał wejściowy

178. Czujnik położenia lewy tylny – usterka

179. Czujnik położenia lewy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

180. Czujnik położenia lewy tylny - niski sygnał wejściowy

181. Czujnik położenia lewy tylny - wysoki sygnał wejściowy

182. Czujnik położenia prawy tylny – usterka

183. Czujnik położenia prawy tylny - sygnał poza zakresem/wydajność

184. Czujnik położenia prawy tylny - niski sygnał wejściowy

185. Czujnik położenia prawy tylny - wysoki sygnał wejściowy
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Kody błędów typu P (układ jezdny). Łącznie 488 możliwych usterek:

Lp. Opis / znaczenie

1. Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza – usterka

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

3. Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy

4. Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - wysoki sygnał 
wejściowy

5. Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza – przerwa

6. Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora/ciśnienia atmosferycznego – usterka

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

8. Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora/ciśnienia atmosferycznego - niski sygnał 
wejściowy

9. Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora/ciśnienia atmosferycznego - wysoki sygnał 
wejściowy

10. Czujnik ciśnienia absolutnego kolektora/ciśnienia atmosferycznego – przerwa

11. Czujnik temp. powietrza wlotowego – usterka

12. Czujnik temp. powietrza wlotowego - sygnał poza zakresem/wydajność

13. Czujnik temp. powietrza wlotowego - niski sygnał wejściowy

14. Czujnik temp. powietrza wlotowego - wysoki sygnał wejściowy

15. Czujnik temp. powietrza wlotowego – przerwa

16. Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – usterka

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

18. Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - niski sygnał wejściowy

19. Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - wysoki sygnał wejściowy

20. Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik – przerwa

21. Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A – usterka

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

23. Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - niski sygnał wejściowy
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24. Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy

25. Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A – przerwa

26. Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla zamkniętej pętli regulacji paliwa

27. Niewystarczająca temp. czynnika chłodzącego dla stabilnej pracy

28. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) – usterka

29. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - niskie napięcie

30. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - wysokie napięcie

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

32. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności

33. Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1) – usterka

34. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) – usterka

35. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - niskie napięcie

36. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - wysokie napięcie

37. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - powolna reakcja

38. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - brak aktywności

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

40. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) – usterka

41. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) – usterka

42. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - niskie napięcie

43. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - wysokie napięcie

44. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - powolna reakcja

45. Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 3) - brak aktywności

46. Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 3) – usterka

47. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) – usterka

48. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie

49. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - wysokie napięcie

50. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - powolna reakcja

51. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - brak aktywności
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52. Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) – usterka

53. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) – usterka

54. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - niskie napięcie

55. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - wysokie napięcie

56. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja

57. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - brak aktywności

58. Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 2) – usterka

59. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) – usterka

60. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - niskie napięcie

61. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - wysokie napięcie

62. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja

63. Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - brak aktywności

64. Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 3) – usterka

65. Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa

66. Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga

67. Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata

68. Czujnik O2 (Bank 2) - usterka dostrajania paliwa

69. Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga

70. Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata

71. Czujnik składu paliwa – usterka

72. Czujnik składu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność

73. Czujnik składu paliwa - niski sygnał wejściowy

74. Czujnik składu paliwa - wysoki sygnał wejściowy

75. Czujnik A temp. paliwa – usterka

76. Czujnik A temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność

77. Czujnik A temp. paliwa - niski sygnał wejściowy

78. Czujnik A temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy

79. Czujnik A temp. paliwa – przerwa
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80. Czujnik B temp. paliwa – usterka

81. Czujnik B temp. paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność

82. Czujnik B temp. paliwa - niski sygnał wejściowy

83. Czujnik B temp. paliwa - wysoki sygnał wejściowy

84. Czujnik B temp. paliwa – przerwa

85. Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa – usterka

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

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

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

89. Czujnik ciśnienia listwy paliwowej – przerwa

90. Czujnik temp. oleju silnika – usterka

91. Czujnik temp. oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność

92. Czujnik temp. oleju silnika - niski sygnał wejściowy

93. Czujnik temp. oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy

94. Czujnik temp. oleju silnika - przerwa

95. Obwód wtryskiwacza – usterka

96. Obwód wtryskiwacza, cylinder 1 – usterka

97. Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 – usterka

98. Obwód wtryskiwacza, cylinder 3 – usterka

99. Obwód wtryskiwacza, cylinder 4 – usterka

100. Obwód wtryskiwacza, cylinder 5 – usterka

101. Obwód wtryskiwacza, cylinder 6 – usterka

102. Obwód wtryskiwacza, cylinder 7 – usterka

103. Obwód wtryskiwacza, cylinder 8 – usterka

104. Obwód wtryskiwacza, cylinder 9 – usterka

105. Obwód wtryskiwacza, cylinder 10 – usterka

106. Obwód wtryskiwacza, cylinder 11 – usterka

107. Obwód wtryskiwacza, cylinder 12 – usterka
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108. Zimny rozruch wtryskiwacza 1 – usterka

109. Zimny rozruch wtryskiwacza 2 – usterka

110. Elektromagnes/cewka odcięcia silnika – usterka

111. Układ kontroli czasu wtrysku – usterka

112. Stan nadmiernej temp. Silnika

113. Stan nadmiernej temp. skrzyni biegów

114. Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika

115. Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B – usterka

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

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

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

119. Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B – przerwa

120. Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C – usterka

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

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

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

124. Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik C – przerwa

125. Pompa paliwowa, obwód pierwotny – usterka

126. Pompa paliwowa, obwód wtórny - niski sygnał

127. Pompa paliwowa, obwód wtórny - wysoki sygnał

128. Pompa paliwowa, obwód wtórny – przerwa

129. Czujnik A wspomagania turbosprężarki – usterka

130. Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność

131. Czujnik A wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy

132. Czujnik A wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy

133. Czujnik B wspomagania turbosprężarki – usterka

134. Czujnik B wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność
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135. Czujnik B wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy

136. Czujnik B wspomagania turbosprężarki - wysoki sygnał wejściowy

137. Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki – usterka

138. Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność

139. Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał

140. Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał

141. Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki – usterka

142. Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - sygnał poza 
zakresem/wydajność

143. Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał

144. Elektromagnes B przepustnicy spalin turbosprężarki - wysoki sygnał

145. Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A – usterka

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

147. Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - niski sygnał

148. Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A - wysoki sygnał

149. Wirnik/krzywka pompy wtryskowej A – przerwa

150. Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B – usterka

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

152. Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - niski sygnał

153. Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B - wysoki sygnał

154. Wirnik/krzywka pompy wtryskowej B – przerwa

155. Wtryskiwacz cylindra 1 - niski sygnał

156. Wtryskiwacz cylindra 1 - wysoki sygnał

157. Cylinder 1 - błąd udziału /zrównoważenia

158. Wtryskiwacz cylindra 2 - niski sygnał

159. Wtryskiwacz cylindra 2 - wysoki sygnał

160. Cylinder 2 - błąd udziału /zrównoważenia

161. Wtryskiwacz cylindra 3 - niski sygnał

162. Wtryskiwacz cylindra 3 - wysoki sygnał
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163. Cylinder 3 - błąd udziału /zrównoważenia

164. Wtryskiwacz cylindra 4 - niski sygnał

165. Wtryskiwacz cylindra 4 - wysoki sygnał

166. Cylinder 4 - błąd udziału /zrównoważenia

167. Wtryskiwacz cylindra 5 - niski sygnał

168. Wtryskiwacz cylindra 5 - wysoki sygnał

169. Cylinder 5 - błąd udziału /zrównoważenia

170. Wtryskiwacz cylindra 6 - niski sygnał

171. Wtryskiwacz cylindra 6 - wysoki sygnał

172. Cylinder 6 - błąd udziału /zrównoważenia

173. Wtryskiwacz cylindra 7 - niski sygnał

174. Wtryskiwacz cylindra 7 - wysoki sygnał

175. Cylinder 7 - błąd udziału /zrównoważenia

176. Wtryskiwacz cylindra 8 - niski sygnał

177. Wtryskiwacz cylindra 8 - wysoki sygnał

178. Cylinder 8 - błąd udziału /zrównoważenia

179. Wtryskiwacz cylindra 9 - niski sygnał

180. Wtryskiwacz cylindra 9 - wysoki sygnał

181. Cylinder 9 - błąd udziału /zrównoważenia

182. Wtryskiwacz cylindra 10 - niski sygnał

183. Wtryskiwacz cylindra 10 - wysoki sygnał

184. Cylinder 10 - błąd udziału /zrównoważenia

185. Wtryskiwacz cylindra 11 - niski sygnał

186. Wtryskiwacz cylindra 11 - wysoki sygnał

187. Cylinder 11 - błąd udziału /zrównoważenia

188. Wtryskiwacz cylindra 12 - niski sygnał

189. Wtryskiwacz cylindra 12 - wysoki sygnał

190. Cylinder 12 - błąd udziału /zrównoważenia
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191. Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach

192. Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów

193. Cylinder 2 - wykryte wypadanie zapłonów

194. Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów

195. Cylinder 4 - wykryte wypadanie zapłonów

196. Cylinder 5 - wykryte wypadanie zapłonów

197. Cylinder 6 - wykryte wypadanie zapłonów

198. Cylinder 7 - wykryte wypadanie zapłonów

199. Cylinder 8 - wykryte wypadanie zapłonów

200. Cylinder 9 - wykryte wypadanie zapłonów

201. Cylinder 10 - wykryte wypadanie zapłonów

202. Cylinder 11 - wykryte wypadanie zapłonów

203. Cylinder 12 - wykryte wypadanie zapłonów

204. Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu – usterka

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

206. Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu - brak sygnału

207. Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza /zapłonu – przerwa

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

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

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

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

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

213. Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) – usterka

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

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

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

217. Czujnik spalania stukowego 2 (Bank 2) – przerwa
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218. Czujnik A położenia wału korbowego – usterka

219. Czujnik A położenia wału korbowego - sygnał poza prawidłowym zakresem

220. Czujnik A położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy

221. Czujnik A położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy

222. Czujnik A położenia wału korbowego – przerwa

223. Czujnik położenia wału rozrządu – usterka

224. Czujnik położenia wału rozrządu - sygnał poza zakresem/wydajność

225. Czujnik położenia wału rozrządu - niski sygnał wejściowy

226. Czujnik położenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy

227. Czujnik położenia wału rozrządu – przerwa

228. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej – usterka

229. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej A – usterka

230. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej B – usterka

231. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej C – usterka

232. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej D – usterka

233. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej E – usterka

234. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej F - usterka

235. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej G – usterka

236. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej H – usterka

237. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej I – usterka

238. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej J – usterka

239. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej K – usterka

240. Obwód pierwotny/wtórny cewki zapłonowej L – usterka

241. Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości – usterka

242. Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za dyzo impulsów

243. Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów

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

245. Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów
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246. Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości – usterka

247. Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za dużo impulsów

248. Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - za mało impulsów

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

250. Czasowy sygnał referencyjny B o wysokiej rozdzielczości - brak impulsów

251. Obwód grzałki /świecy żarowej – usterka

252. Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej – usterka

253. Obwód grzałki /świecy żarowej B – usterka

254. Czujnik B położenia wału korbowego – usterka

255. Czujnik B położenia wału korbowego - sygnał poza zakresem/wydajność

256. Czujnik B położenia wału korbowego - niski sygnał wejściowy

257. Czujnik B położenia wału korbowego - wysoki sygnał wejściowy

258. Czujnik B położenia wału korbowego – przerwa

259. Układ recyrkulacji spalin - błędny przepływ

260. Układ recyrkulacji spalin - wykryty niewystarczający przepływ

261. Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ

262. Układ recyrkulacji spalin – usterka

263. Układ recyrkulacji spalin - sygnał poza zakresem/wydajność

264. Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy

265. Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy

266. Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy

267. Czujnik B recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy

268. System wtrysku powietrza wtórnego – usterka

269. System wtrysku powietrza wtórnego - wykryty nieprawidłowy przepływ

270. System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A – usterka

271. System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A – przerwa

272. System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A – zwarcie

273. System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B – usterka
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274. System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B – przerwa

275. System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający B – zwarcie

276. System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik A – usterka

277. System wtrysku powietrza wtórnego, przekaźnik B – usterka

278. System katalizatora (Bank 1) - wydajność poniżej progu

279. Nagrzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu

280. Główny katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu

281. Grzany katalizator (Bank 1) - wydajność poniżej progu

282. Grzany katalizator (Bank 1) - temperatura poniżej progu

283. System katalizatora (Bank 2) - wydajność poniżej progu

284. Nagrzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu

285. Główny katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu

286. Grzany katalizator (Bank 2) - wydajność poniżej progu

287. Grzany katalizator (Bank 2) - temperatura poniżej progu

288. Układ odprowadzania par paliwa – usterka

289. Układ odprowadzania par paliwa - błędny przepływ oczyszczania

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

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

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

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

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

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

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

297. Układ odprowadzania par paliwa - usterka serwomotoru/uzwojenia zaworu 
odpowietrznika

298. Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia – usterka

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

300. Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - niski sygnał wejściowy

301. Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia - wysoki sygnał wejściowy
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302. Układ odprowadzania par paliwa, czujnik ciśnienia – przerwa

303. Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (duża)

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

305. Czujnik poziomu paliwa – usterka

306. Czujnik poziomu paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność

307. Czujnik poziomu paliwa - niski sygnał wejściowy

308. Czujnik poziomu paliwa - wysoki sygnał wejściowy

309. Czujnik poziomu paliwa – przerwa

310. Czujnik przepływu oczyszcz. - usterka

311. Czujnik przepływu oczyszcz. - sygnał poza zakresem/wydajność

312. Czujnik przepływu oczyszcz. - niski sygnał wejściowy

313. Czujnik przepływu oczyszcz. - wysoki sygnał wejściowy

314. Czujnik przepływu oczyszcz. - przerwa

315. Czujnik ciśnienia wylotowego – usterka

316. Czujnik ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność

317. Czujnik ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy

318. Czujnik ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy

319. Czujnik ciśnienia wylotowego – przerwa

320. Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego – usterka

321. Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - sygnał poza zakresem/wydajność

322. Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - niski sygnał wejściowy

323. Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego - wysoki sygnał wejściowy

324. Zawór kontrolny ciśnienia wylotowego – przerwa

325. Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1 – usterka

326. Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2 – usterka

327. Obwód kontroli wentylatora chłodzącego 3 – usterka

328. Obwód wentylatora chłodzącego - kontrola racjonalności

329. Obwód wentylatora chłodzącego - nadmierny prąd
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330. Obwód zasilania/masy wentylatora chłodzącego – usterka

331. Czujnik prędkości pojazdu – usterka

332. Czujnik prędkości pojazdu - sygnał poza zakresem/wydajność

333. Czujnik prędkości pojazdu - niski sygnał wejściowy

334. Czujnik prędkości pojazdu - wysoki/błędny/przerywany sygnał

335. Układ regulacji biegu jałowego – usterka

336. Układ regulacji biegu jałowego - obroty niższe niż oczekiwane

337. Układ regulacji biegu jałowego - obroty wyższe niż oczekiwane

338. Przełącznik położenia zamkniętej przepustnicy – usterka

339. Przełącznik ciśnienia oleju silnika – usterka

340. Przełącznik ciśnienia oleju silnika - sygnał poza zakresem/wydajność

341. Przełącznik ciśnienia oleju silnika - niski sygnał wejściowy

342. Przełącznik ciśnienia oleju silnika - wysoki sygnał wejściowy

343. Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C – usterka

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

345. Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - niski sygnał wejściowy

346. Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego A/C - wysoki sygnał wejściowy

347. Ubytek ładunku czynnika chłodzącego A/C

348. Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego – usterka

349. Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - niski sygnał

350. Układ kontroli grzałki powietrza wlotowego - wysoki sygnał

351. Czujnik ciśnienia układu wspomagania – usterka

352. Czujnik ciśnienia układu wspomagania - sygnał poza zakresem/wydajność

353. Czujnik ciśnienia układu wspomagania - niski sygnał wejściowy

354. Czujnik ciśnienia układu wspomagania - wysoki sygnał wejściowy

355. Czujnik ciśnienia układu wspomagania – przerwa

356. Napięcie zasilania systemu – usterka

357. Napięcie zasilania systemu - niestabilny sygnał
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358. Napięcie zasilania systemu - niski sygnał

359. Napięcie zasilania systemu - wysoki sygnał

360. Układ ster. prędkością, sygnał ON – usterka

361. Układ ster. prędkością, sygnał OFF – usterka

362. Układ ster. prędkością, sygnał RESUME – usterka

363. Układ ster. prędkością, sygnał SET – usterka

364. Układ ster. prędkością, sygnał COAST – usterka

365. Układ ster. prędkością, sygnał ACCEL – usterka

366. Układ ster. prędkością /przełącznik A hamulca – usterka

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

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

369. Układ ster. prędkością (Cruise Control) - reserved

370. Układ ster. prędkością (Cruise Control) - reserved

371. `Układ ster. prędkością (Cruise Control) – reserved

372. Układ ster. prędkością (Cruise Control) - reserved

373. Układ ster. prędkością (Cruise Control) - reserved

374. Układ ster. prędkością (Cruise Control) - reserved

375. Układ ster. prędkością (Cruise Control) – reserved

376. Szeregowe łącze komunikacyjne – usterka

377. Wewnętrzny moduł sterujący - błąd sumy kontrolnej pamięci

378. Wewnętrzny moduł sterujący - błąd programowania

379. Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci podtrzymywanej (KAM)

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

381. Wewnętrzny moduł sterujący - błąd pamięci stałej (ROM)

382. Procesor modułu sterującego ECM/PCM – usterka

383. Wyjście A sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego

384. Wyjście B sygnału prędkości (VSS) modułu sterującego

385. Obwód sterujący alternatora – usterka
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386. Obwód sterujący L lampa alternatora – usterka

387. Obwód sterujący F polem alternatora – usterka

388. Obwód sterujący lampki uszkodzę MIL – usterka

389. Obwód wyjściowy prędkości obrotowej silnika – usterka

390. Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika – usterka

391. Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika – usterka

392. System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka

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

394. System kontroli przełożenia /przenoszenia napędu/ - usterka elektryczna

395. Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca – usterka

396. Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła – usterka

397. Czujnik zakresu przełożenia – usterka

398. Czujnik zakresu przełożenia - sygnał poza zakresem/wydajność

399. Czujnik zakresu przełożenia - niskie wejście

400. Czujnik zakresu przełożenia - wysokie wejście

401. Czujnik zakresu przełożenia – przerwa

402. Czujnik temp. cieczy przekładniowej – usterka

403. Czujnik temp. cieczy przekładniowej - sygnał poza zakresem/wydajność

404. Czujnik temp. cieczy przekładniowej - niski sygnał wejściowy

405. Czujnik temp. cieczy przekładniowej - wysoki sygnał wejściowy

406. Czujnik temp. cieczy przekładniowej – przerwa

407. Czujnik prędkości wejściowej turbiny – usterka

408. Czujnik prędkości wejściowej turbiny - sygnał poza zakresem/wydajność

409. Czujnik prędkości wejściowej turbiny - brak sygnału

410. Czujnik prędkości wejściowej turbiny – przerwa

411. Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - niski sygnał

412. Obwód wyjściowy prędkości silnika – usterka

413. Obwód wyjściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność
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414. Obwód wyjściowy prędkości silnika - brak sygnału

415. Obwód wyjściowy prędkości silnika – przerwa

416. Przetwornik momentu obr./przełącznik B hamulca - wysoki sygnał

417. Obwód wejściowy prędkości silnika – usterka

418. Obwód wejściowy prędkości silnika - sygnał poza zakresem/wydajność

419. Obwód wejściowy prędkości silnika - brak sygnału

420. Obwód wejściowy prędkości silnika – przerwa

421. Błędne przełożenie biegu

422. Błędne przełożenie biegu 1

423. Błędne przełożenie biegu 2

424. Błędne przełożenie biegu 3

425. Błędne przełożenie biegu 4

426. Błędne przełożenie biegu 5

427. Błędne przełożenie biegu wstecznego

428. Sprzęgło przetwornika momentu – usterka

429. Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z osiągami lub zatrzymanie

430. Sprzęgło przetwornika momentu - problemy z wciągnięciem

431. Sprzęgło przetwornika momentu - usterka elektryczna

432. Sprzęgło przetwornika momentu – przerwa

433. Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia – usterka

434. Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z osiągami lub zatrzymanie

435. Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - problemy z wciągnięciem

436. Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia - usterka elektryczna

437. Elektromagnes/cewka kontroli ciśnienia – przerwa

438. Elektromagnes/cewka przesuwu A – usterka

439. Elektromagnes/cewka przesuwu A - problemy z osiągami lub zatrzymanie

440. Elektromagnes/cewka przesuwu A – zatrzymanie

441. Elektromagnes/cewka przesuwu A - usterka elektryczna
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442. Elektromagnes/cewka przesuwu A – przerwa

443. Elektromagnes/cewka przesuwu B – usterka

444. Elektromagnes/cewka przesuwu B - problemy z osiągami lub zatrzymanie

445. Elektromagnes/cewka przesuwu B – zatrzymanie

446. Elektromagnes/cewka przesuwu B - usterka elektryczna

447. Elektromagnes/cewka przesuwu B – przerwa

448. Elektromagnes/cewka przesuwu C – usterka

449. Elektromagnes/cewka przesuwu C - problemy z osiągami lub zatrzymanie

450. Elektromagnes/cewka przesuwu C – zatrzymanie

451. Elektromagnes/cewka przesuwu C - usterka elektryczna

452. Elektromagnes/cewka przesuwu C – przerwa

453. Elektromagnes/cewka przesuwu D – usterka

454. Elektromagnes/cewka przesuwu D - problemy z osiągami lub zatrzymanie

455. Elektromagnes/cewka przesuwu D – zatrzymanie

456. Elektromagnes/cewka przesuwu D - usterka elektryczna

457. Elektromagnes/cewka przesuwu D – przerwa

458. Elektromagnes/cewka przesuwu E – usterka

459. Elektromagnes/cewka przesuwu E - problemy z osiągami lub zatrzymanie

460. Elektromagnes/cewka przesuwu E – zatrzymanie

461. Elektromagnes/cewka przesuwu E - usterka elektryczna

462. Elektromagnes/cewka przesuwu E – przerwa

463. Układ kontroli ciśnienia /cewka B – usterka

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

465. Układ kontroli ciśnienia /cewka B – zatrzymanie

466. Układ kontroli ciśnienia /cewka B – przerwa

467. usterka przełożenia

468. usterka przełożenia 1-2

469. usterka przełożenia 2-3
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470. usterka przełożenia 3-4

471. usterka przełożenia 4-5

472. Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu – usterka

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

474. Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - niski sygnał

475. Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu - wysoki sygnał

476. Elektromagnes/cewka przesuwu /ustawiania rozrządu – przerwa

477. Przełącznik praca-normalna/osiągi – usterka

478. Czujnik prędkości wału pośredniego – usterka

479. Czujnik prędkości wału pośredniego – przerwa

480. Układ kontroli ciśnienia /cewka C – usterka

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

482. Układ kontroli ciśnienia /cewka C – zatrzymanie

483. Układ kontroli ciśnienia /cewka C – przerwa

484. Obwód kontrolny blokady biegu wstecznego – usterka

485. Obwód sterowania elektromagnesem przesunięcia skokowego 1-4 – usterka

486. Obwód sterowania lampa przesunięcia skokowego 1-4 – usterka

487. Obwód wejściowy biegu wstecznego – usterka

488. Układ wyświetlacza zakresu przełożenia - usterka

Kody błędów typu U (komunikacja). Łącznie 596 możliwych usterek:

Lp. Opis / znaczenie

1. High speed can bus communication 

2. High speed can bus komunikacja wydajność 

3. High speed can komunikacja bus (+) otwórz 

4. High speed can komunikacja bus (+) low 
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5. High speed can komunikacja bus (+) high 

6. High speed can magistrali komunikacyjnej (-) otwórz 

7. High speed can magistrali komunikacyjnej (-) low 

8. High speed can magistrali komunikacyjnej (-) high 

9. High speed can magistrali komunikacyjnej (-) zwarty do bus (+) 

10. Średnia prędkość może komunikacja bus 

11. Średnia prędkość może komunikacja autobus wydajność 

12. Średnia prędkość może komunikacja bus (+) otwórz 

13. Średnia prędkość może komunikacja bus (+) low 

14. Średnia prędkość może komunikacja bus (+) high 

15. Średnia prędkość może magistrali komunikacyjnej (-) otwórz 

16. Średnia prędkość może magistrali komunikacyjnej (-) low 

17. Średnia prędkość może magistrali komunikacyjnej (-) high 

18. Średnia prędkość może magistrali komunikacyjnej (-) zwarty do bus (+) 

19. Low speed can bus communication 

20. Low speed can komunikacja autobus wydajność 

21. Low speed can komunikacja bus (+) otwórz 

22. Low speed can komunikacja bus (+) low 

23. Low speed can komunikacja bus (+) high 

24. Low speed can magistrali komunikacyjnej (-) otwórz 

25. Low speed can magistrali komunikacyjnej (-) low 

26. Low speed can magistrali komunikacyjnej (-) high 

27. Low speed can magistrali komunikacyjnej (-) zwarty do bus (+) 

28. Pojazd komunikacja bus 

29. Pojazd komunikacja autobus spektaklu 

30. Pojazd komunikacja autobus a (+) otwórz 

31. Pojazd komunikacja autobus a (+) low 

32. Pojazd komunikacja autobus a (+) high 
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33. Pojazd komunikacja autobus a (-) otwórz 

34. Pojazd komunikacja autobus a (-) low 

35. Pojazd komunikacja autobus a (-) high 

36. Pojazd komunikacja autobus a (-) zwarty do magistrali a (+) 

37. Pojazd komunikacja autobus b 

38. Pojazd komunikacja autobus b wydajność 

39. Pojazd komunikacja autobus b (+) otwórz 

40. Pojazd komunikacja autobus b (+) low 

41. Pojazd komunikacja autobus b (+) high 

42. Pojazd komunikacja autobus b (-) otwórz 

43. Pojazd komunikacja autobus b (-) low 

44. Pojazd komunikacja autobus b (-) high 

45. Pojazd komunikacja autobus b (-) zwarty do magistrali b (+) 

46. Pojazd komunikacja bus c 

47. Pojazd komunikacja bus c wydajność 

48. Pojazd komunikacja bus c (+) otwórz 

49. Pojazd komunikacja bus c (+) low 

50. Pojazd komunikacja bus c (+) high 

51. Pojazd komunikacja bus c (-) otwórz 

52. Pojazd komunikacja bus c (-) low 

53. Pojazd komunikacja bus c (-) high 

54. Pojazd komunikacja bus c (-) zwarty do magistrali c (+) 

55. Pojazd komunikacja autobus d 

56. Pojazd komunikacja autobus d wydajność 

57. Pojazd komunikacja autobus d (+) otwórz 

58. Pojazd komunikacja autobus d (+) low 

59. Pojazd komunikacja autobus d (+) high 

60. Pojazd komunikacja autobus d (-) otwórz 
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61. Pojazd komunikacja autobus d (-) low 

62. Pojazd komunikacja autobus d (-) high 

63. Pojazd komunikacja autobus d (-) zwarty do magistrali d (+) 

64. Pojazd komunikacja autobus e 

65. Pojazd komunikacja autobus e wydajność 

66. Pojazd komunikacja autobus e (+) otwórz 

67. Pojazd komunikacja autobus e (+) low 

68. Pojazd komunikacja autobus e (+) high 

69. Pojazd komunikacja autobus e (-) otwórz 

70. Pojazd komunikacja autobus e (-) low 

71. Pojazd komunikacja autobus e (-) high 

72. Pojazd komunikacja autobus e (-) zwarty do magistrali e (+) 

73. Moduł sterowania magistrali komunikacyjnej off 

74. Zarezerwowane pismem u0075 zastrzeżone przez dokument 

75. Zarezerwowane przez dokument 

76. Zarezerwowane przez dokument 

77. Zarezerwowane przez dokument 

78. Zarezerwowane przez dokument 

79. Zarezerwowane przez dokument 

80. Zarezerwowane przez dokument 

81. Zarezerwowane przez dokument 

82. Zarezerwowane przez dokument 

83. Zarezerwowane przez dokument 

84. Zarezerwowane przez dokument 

85. Zarezerwowane przez dokument 

86. Zarezerwowane przez dokument 

87. Zarezerwowane przez dokument 

88. Zarezerwowane przez dokument 
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89. Zarezerwowane przez dokument 

90. Zarezerwowane przez dokument 

91. Zarezerwowane przez dokument 

92. Zarezerwowane przez dokument 

93. Zarezerwowane przez dokument 

94. Zarezerwowane przez dokument 

95. Zarezerwowane przez dokument 

96. Zarezerwowane przez dokument 

97. Zarezerwowane przez dokument 

98. Zarezerwowane przez dokument 

99. Utrata komunikacji z ecm / pcm a 

100. Utrata komunikacji z tcm 

101. Utrata komunikacji z modułem sterowania skrzynka 

102. Utrata komunikacji z modułem przekładni zmiany biegów 

103. Utrata komunikacji z modułem tempomat 

104. Utrata komunikacji z modułem sterującym wtryskiwacza paliwa 

105. Utrata komunikacji z modułu sterującego świec żarowych 

106. Utrata komunikacji z modułem sterującym siłownikiem przepustnicy 

107. Utrata komunikacji z modułem sterującym paliwo alternatywne 

108. Utrata komunikacji z modułem sterowania pompą paliwa 

109. Utrata komunikacji z modułem sterowania napędem silnikowym 

110. Utrata komunikacji z modułem sterowania battery energy a 

111. Utrata komunikacji z modułem baterii energy control b 

112. Utrata komunikacji z emisją krytycznej informacja sterująca 

113. Utrata komunikacji z modułem sterującym napędu na cztery koła sprzęgła 

114. Utrata komunikacji z ecm / pcm b 

115. Zarezerwowane przez dokument 

116. Zarezerwowane przez dokument 
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117. Zarezerwowane przez dokument 

118. Zarezerwowane przez dokument 

119. Zarezerwowane przez dokument 

120. Utrata komunikacji z system zapobiegający blokowaniu kół (abs) moduł sterowania 

121. Utrata komunikacji dynamics control module z pojazdu 

122. Utrata komunikacji z modułem czujnika odchylenie 

123. Utrata komunikacji z modułem czujnika przyspieszenia poprzecznego 

124. Utrata komunikacji z wieloosiowe acceleration sensor module 

125. Utrata komunikacji z steering angle sensor module 

126. Utrata komunikacji z modułem monitorowania ciśnienia opon 

127. Utrata komunikacji z park brake control module 

128. Utrata komunikacji z układ hamulcowy control module 

129. Utrata komunikacji z modułem sterującym siła kierowania 

130. Utrata komunikacji z modułem sterującym wspomaganie kierownicy 

131. Utrata komunikacji z modułem sterującym jazdy level 

132. Zarezerwowane przez dokument 

133. Zarezerwowane przez dokument 

134. Zarezerwowane przez dokument 

135. Zarezerwowane przez dokument 

136. Zarezerwowane przez dokument 

137. Zarezerwowane przez dokument 

138. Zarezerwowane przez dokument 

139. Utrata komunikacji z modułem sterującym nadwozia 

140. Utrata komunikacji z modułem sterującym nadwozia a 

141. Utrata komunikacji z modułem sterującym nadwozia b 

142. Utrata komunikacji z modułem sterującym nadwozia c 

143. Utrata komunikacji z modułem sterującym nadwozia d 

144. Utrata komunikacji z modułem sterującym nadwozia e 
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145. Utrata komunikacji z bramy a 

146. Utrata komunikacji z bramy b 

147. Utrata komunikacji z bramy c 

148. Utrata komunikacji z bramy d 

149. Utrata komunikacji z bramki e 

150. Utrata komunikacji w ogranicznikach control module 

151. Utrata komunikacji z modułem sterującym z boku urządzenia przytrzymujące 

152. Utrata komunikacji z modułem sterującym z boku urządzenia przytrzymujące 

153. Utrata komunikacji z ograniczniki pasażerów sensing control module 

154. Utrata komunikacji z klaster tablicy przyrządów (ipc), moduł sterujący 

155. Utrata komunikacji z centrum informacyjnego a 

156. Utrata komunikacji z centrum informacji b 

157. Utrata komunikacji z hud 

158. Utrata komunikacji z systemem parkowania moduł sterujący 

159. Utrata komunikacji z modułem sterującym dźwiękowych 

160. Utrata komunikacji z modułem kompasu 

161. Utrata komunikacji z modułem nawigacji wyświetlana 

162. Utrata komunikacji z modułem sterującym nawigacji 

163. Utrata komunikacji z modułem sterującym hvac 

164. Utrata komunikacji z modułem sterującym hvac 

165. Utrata komunikacji z modułem sterowania nagrzewnicą pomocniczą 

166. Lost immobilizer moduł sterowania komunikacja z pojazdu 

167. Lost control module bezpieczeństwo komunikacji z pojazdu 

168. Utrata komunikacji z szyberdach control module 

169. Utrata komunikacji z ograniczniki sensor system a 

170. Utrata komunikacji z ograniczniki sensor system b 

171. Utrata komunikacji z ograniczniki sensor system c 

172. Utrata komunikacji z umocowania czujników systemu d 
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173. Utrata komunikacji z ograniczniki sensor system e 

174. Utrata komunikacji z umocowania czujników systemu f 

175. Utrata komunikacji z umocowania czujników systemu g 

176. Utrata komunikacji z ograniczniki sensor system h 

177. Utrata komunikacji z ograniczniki sensor system i 

178. Utrata komunikacji z ograniczniki sensor system j 

179. Utrata komunikacji z modułem sterowania automatycznego oświetlenia 

180. Utrata komunikacji z reflektorów leveling control module 

181. Utrata komunikacji z modułem sterowania oświetleniem 

182. Utrata komunikacji z modułem sterowania oświetleniem 

183. Utrata komunikacji z radiem 

184. Utrata komunikacji z modułem sterowania anteną 

185. Utrata komunikacji ze wzmacniaczem audio 

186. Utrata komunikacji z cyfrowego odtwarzacza płyt / modułu changer a 

187. Utrata komunikacji z cyfrowego odtwarzacza płyt / changer moduł b 

188. Utrata komunikacji z cyfrowego odtwarzacza płyt / changer moduł c 

189. Utrata komunikacji z cyfrowego odtwarzacza płyt / changer moduł d 

190. Utrata komunikacji z telewizją 

191. Utrata komunikacji z komputerem 

192. Utrata komunikacji z digital audio moduł sterujący a 

193. Utrata komunikacji z digital audio moduł sterujący b 

194. Utrata komunikacji z modułem odbiornika subskrypcja entertainment 

195. Utracone komunikacja z tylnym seat entertainment control module 

196. Utrata komunikacji z modułem sterowania telefonicznego 

197. Utrata komunikacji z modułem sterującym telematic 

198. Utrata komunikacji z drzwi moduł sterujący a 

199. UtrataU020 komunikacji z drzwi moduł sterujący b 

200. Utrata komunikacji z drzwi moduł sterujący c 
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201. Utrata komunikacji z door control module d 

202. Utrata komunikacji z door control module e 

203. Utrata komunikacji z door control module f 

204. Utrata komunikacji z door control module g 

205. Utrata komunikacji z modułem sterującym folding top 

206. Utrata komunikacji z modułem sterującym rozsuwany dach 

207. Utrata komunikacji z siedzenie control module a 

208. Utrata komunikacji z siedzenie control module b 

209. Utrata komunikacji z siedzenie control module c 

210. Utrata komunikacji z siedzenie control module d 

211. Utrata komunikacji z modułem sterowania kolumny kierownicy 

212. Utrata komunikacji z modułem sterującym lustro 

213. Utrata komunikacji z wysterowanie remote function 

214. Utrata komunikacji z czujnikiem drzwiowym a 

215. Utrata komunikacji z czujnikiem drzwiowym b 

216. Utrata komunikacji z czujnikiem drzwiowym c 

217. Utrata komunikacji z drzwi przełącznik d 

218. Utrata komunikacji z czujnikiem drzwiowym e 

219. Utrata komunikacji z czujnikiem drzwiowym f 

220. Utrata komunikacji z czujnikiem drzwiowym g 

221. Utrata komunikacji z drzwi okno silnika a 

222. Utrata komunikacji z drzwi okno silnika b 

223. Utrata komunikacji z drzwi okno silnika c 

224. Utrata komunikacji z drzwi okno silnika d 

225. Utrata komunikacji z drzwi okno silnika e 

226. Utrata komunikacji z drzwi okno silnika f 

227. Utrata komunikacji z drzwi okno silnika g 

228. Utrata komunikacji z modułem wheel podgrzewany sterującego 
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229. Utrata komunikacji z tylnych drzwi moduł 

230. Utrata komunikacji z deszczem sensing module 

231. Utrata komunikacji z modułem sterującym przeszkoda side detection 

232. Utrata komunikacji z modułem sterującym przeszkoda side detection 

233. Utrata komunikacji z modułem convenience recall 

234. Utrata komunikacji z tempomat odległości przedniego zakresu czujnika 

235. Kontrola wewnętrzna modułu oprogramowania niezgodność 

236. Niezgodność oprogramowanie z ecm / pcm 

237. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym skrzyni biegów 

238. Oprogramowanie niekompatybilnośćz skrzynka sterowania modułem 

239. Niezgodność oprogramowanie z skrzynia biegów moduł sterujący 

240. Oprogramowanie niezgodność z modułem tempomat 

241. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterowania wtryskiwacza paliwa 

242. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym świec żarowych 

243. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym siłownikiem przepustnicy 

244. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym paliwo alternatywne 

245. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterowania pompą paliwa 

246. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterowania napędem silnikowym 

247. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterowania battery energy a 

248. Oprogramowanie niezgodność z modułem baterii energy control b 

249. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym napędu na cztery koła sprzęgła 

250. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym system zapobiegający 
blokowaniu hamulców 

251. Oprogramowanie niezgodność z dynamics control module pojazd 

252. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym hamulca postojowego 

253. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym układu hamulcowego 

254. Niezgodność oprogramowania z modułem sterującym siła kierowania 

255. Niezgodność oprogramowania z modułem sterującym wspomaganie kierownicy 4

256. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym jazdy level 
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257. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym nadwozia 

258. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym desce rozdzielczej 

259. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterowania hvac 

260. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterowania nagrzewnicą pomocniczą 

261. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym immobilizera pojazdu 

262. Oprogramowanie niezgodność z modułem kontroli bezpieczeństwa pojazdu 

263. Oprogramowanie niezgodność ze steering angle sensor module 

264. Niezgodność oprogramowania z modułem sterującym kolumny kierownicy 

265. Niezgodność z modułem oprogramowania tire pressure monitor 

266. Oprogramowanie niezgodność z modułem sterującym nadwozia a 

267. Nieprawidłowe dane odebrane u0401 nieprawidłowe dane otrzymane od ecm / pcm 

268. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego przesyłowych 

269. Nieprawidłowe dane otrzymane od transferu case control module 

270. Nieprawidłowe dane otrzymane od zmiany biegów moduł sterujący 

271. Nieprawidłowe dane otrzymane od module tempomat 

272. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego wtryskiwacza paliwa 

273. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego glow plug 

274. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego siłownikiem przepustnicy 

275. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego alternative fuel 

276. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego pompy paliwa 

277. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterowania napędem silnikowym 

278. Nieprawidłowe dane otrzymane od battery energy control module a 

279. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego energii akumulatora b 

280. Nieprawidłowe dane otrzymane od czterokołowego modułem sterującym napędu 
sprzęgło 

281. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego anti-lock brake system 

282. Nieprawidłowe dane otrzymane od dynamics control module pojazd 

283. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego hamulca postojowego 

284. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego układu hamulcowego 
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285. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego siła kierowania 

286. Nieprawidłowe dane otrzymane od moduł sterujący wspomagania układu 
kierowniczego 

287. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego jazdy poziomie 

288. Nieprawidłowe dane otrzymane od moduł sterujący nadwozia 

289. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego desce rozdzielczej 

290. Nieprawidłowe dane otrzymane od moduł sterujący hvac 

291. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterowania nagrzewnicą pomocniczą 

292. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego immobilizera pojazdu 

293. Nieprawidłowe dane otrzymane od moduł kontroli bezpieczeństwa pojazdu 

294. Nieprawidłowe dane otrzymane od steering angle sensor module 

295. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterowania kolumny kierownicy 

296. Nieprawidłowe dane otrzymane od monitora modułem ciśnienia w oponach 

297. Nieprawidłowe dane otrzymane od modułu sterującego nadwozia a 

298. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

299. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

300. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

301. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

302. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla programowania ewg 

303. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla programowania ewg 

304. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

305. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

306. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla silnika torque 

307. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla silnika torque 

308. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla wlotowego silnika lotniczego 

309. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla wlotowego silnika lotniczego 

310. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

311. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

312. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 
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313. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

314. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

315. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

316. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla przepustnicy 

317. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla przepustnicy 

318. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla air conditioning clutch 

319. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla air conditioning clutch 

320. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

321. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

322. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

323. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

324. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla obroty silnika 

325. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla obroty silnika 

326.  SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id

327.  SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id

328. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla experimental # 1 

329. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla experimental # 1 

330. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

331. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

332. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

333. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

334. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla koła 

335. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla koła 

336. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

337. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id speed / pojazd 

338. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla prędkości pojazdu 

339. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla prędkości pojazdu 

340. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla kontroli trakcji 
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341. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla kontroli trakcji 

342. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla traction silnikowy 

343. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla traction silnikowy 

344. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

345. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

346. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

347. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

348. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla hamulców 

349. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla hamulców 

350. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla kierownica / sterującego 

351. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla kierownica / sterującego 

352. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

353. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

354. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla konfiguracji pojazdu 

355. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla konfiguracji pojazdu 

356. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla transmisji / transaxle / prndl 

357. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla transmisji / transaxle / prndl 

358. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

359. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

360. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

361. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

362. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

363. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

364. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

365. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

366. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

367. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

368. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla czujników silnika 
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369. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla czujników silnika 

370. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla płynu chłodzącego silnika 

371. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla płynu chłodzącego silnika 

372. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla oleju silnikowego 

373. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla temp oleju silnikowego 

374. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

375. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

376. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

377. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

378. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

379. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

380. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla silnika układów innych 

381. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla silnika układów innych 

382. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla powertrain pytanie o status 

383. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla powertrain pytanie o status 

384. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

385. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

386. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla zawieszenia 

387. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla zawieszenia 

388. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla non-ustawowe diagnostics 

389. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla non-ustawowe diagnostics 

390. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

391. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

392. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla experimental # 2 

393. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla experimental # 2 

394. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

395. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

396. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla prędkości kontroli pojazdów 
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397. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla prędkości kontroli pojazdów 

398. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

399. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

400. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

401. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

402. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla chassis pytanie o status 

403. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla chassis pytanie o status 

404. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla ustawowe diagnostics 

405. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla ustawowe diagnostics 

406. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla trakcji elektrycznej napędowego (falownik) 

407. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla trakcji elektrycznej napędowego (falownik) 

408. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

409. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

410. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

411. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

412. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla ładowania systemu 

413. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla ładowania systemu 

414. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla electrical energy management 

415. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla electrical energy management 

416. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

417. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

418. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

419. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

420. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla odometer 

421. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla odometer 

422. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

423. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

424. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 
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425. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

426. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

427. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

428. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla systemu paliwa 

429. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla systemu paliwa 

430. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla ruchu pojazdu 

431. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla ruchu pojazdu 

432. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla wyłącznika zapłonu / starter 

433. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla wyłącznika zapłonu / starter 

434. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla kontrolki 

435. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla kontrolki 

436. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

437. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

438. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla brama 

439. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla brama 

440. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

441. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

442. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

443. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

444. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla bezpieczeństwa pojazdu 

445. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla bezpieczeństwa pojazdu 

446. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla sterowania audio 

447. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla sterowania audio 

448. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla dźwiękowych ostrzeżeń 

449. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla dźwiękowych ostrzeżeń 

450. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla experimental # 3 

451. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla experimental # 3 

452. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla compact disc 
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453. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla compact disc 

454. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla digital signal processing 

455. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla digital signal processing 

456. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla anteny 

457. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla anteny 

458. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

459. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

460. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla digital audio tape 

461. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla digital audio tape 

462. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla tunera / odbiornika 

463. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla tunera / odbiornika 

464. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla cassette tape 

465. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla cassette tape 

466. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

467. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

468. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla telefon komórkowy / wywołania systemu 

469. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla telefon komórkowy / wywołania systemu 

470. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla przycisk pilota zdalnego sterowania 

471. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla przycisk pilota zdalnego sterowania 

472. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

473. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

474. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

475. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

476. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla climate control (hvac) 

477. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla climate control (hvac) 

478. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane do personalizacji (pamięć) cechy 

479. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane do personalizacji (pamięć) cechy 

480. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 
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481. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

482. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla wycieraczka / spryskiwacz 

483. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla wycieraczka / spryskiwacz 

484. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

485. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

486. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

487. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

488. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

489. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

490. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

491. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

492. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla mirrors 

493. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla mirrors 

494. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla zamki 

495. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla zamki 

496. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla dostępu z zewnątrz (drzwi) 

497. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla dostępu z zewnątrz (drzwi) 

498. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla seat / motion control 

499. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla seat / motion control 

500. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla windows 

501. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla windows 

502. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla kolumna kierownicy 

503. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla kolumna kierownicy 

504. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

505. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

506. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla przełączników siedzenia 

507. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla przełączników siedzenia 

508. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla ograniczeń 
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509. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla ograniczeń 

510. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

511. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

512. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

513. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

514. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla external przerwa lamp 

515. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla external przerwa lamp 

516. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla external lamps 

517. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla external lamps 

518. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla interior lamp przerwa 

519. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla interior lamp przerwa 

520. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla interior lamps 

521. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla interior lamps 

522. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

523. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

524. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla stanu ciała żądanie 

525. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla stanu ciała żądanie 

526. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla opon 

527. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla opon 

528. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla electric odtajanie 

529. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla electric odtajanie 

530. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla nawigacji 

531. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla nawigacji 

532. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla wyświetlaczy 

533. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla wyświetlaczy 

534. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla pamięciowych 

535. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla pamięciowych 

536. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla experimental # 4 
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537. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla experimental # 4 

538. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

539. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

540. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla środowiska z zewnątrz 

541. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla środowiska z zewnątrz 

542. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla interior środowiska 

543. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla interior środowiska 

544. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

545. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla primary id 

546. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla time / date 

547. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla time / date 

548. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla identyfikacyjny pojazdu (vin) 

549. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla identyfikacyjny pojazdu (vin)

550. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla funkcji klasy a 

551. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla funkcji klasy a 

552. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla network control 

553. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla network control 

554. SCP (j1850) single ended (+) obieg failure 

555. SCP (j1850) single ended (-) awaria obwodu 

556. SCP (j1850) komunikacja bus fault 

557. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla funkcji read silnika torque 

558. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla funkcji read prędkość pojazdu 

559. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla funkcji read fuel system 

560. SCP (j1850) błędne lub brakujące dane dla funkcji read dźwiękowe ostrzeżenia / 
modułu anti-theft, pojazdów unieruchomionych 

561. SCP (j1850) brak potwierdzenia dla primary id 

562. SCP (j1850) brak potwierdzenia dla kontrolki 

563. SCP (j1850) brak potwierdzenie dźwiękowe ostrzeżenia 

564. SCP (j1850) brak potwierdzenia dla mirrors 
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565. SCP (j1850) brak potwierdzenia dla door locks 

566. SCP (j1850) brak potwierdzenia dostępu do linii zewnętrznej (drzwi) 

567. SCP (j1850) brak potwierdzenia dla primary id 

568. Komunikacji can bus fault 

569. ZPB komunikacja bus fault 

570. Audio z tyłu control unit jest nie odpowiada 

571. Audio tape deck jednostka jest nie odpowiada 

572. Dźwięk bezel jest nie odpowiada 

573. Audio compact disk / dysk dżokej jednostka jest nie odpowiada 

574. Steering wheel control unit audio jest nie odpowiada 

575. Zintegrowane audio z tyłu panelu sterowania urządzenie jest nie odpowiada 

576. Klimat audio remote control unit jest nie odpowiada 

577. Dźwięk nawigacji urządzenie nie odpowiadać 

578. Dźwięk telefonu jest nie odpowiada 

579. Moduł sterowania audio na przednim panelu (acm) nie odpowiada 

580. Moduł nie odpowiada (non scp) 

581. Moduł przesyłane nieprawidłowe dane (non scp) 

582. Błąd komunikacji magistrali (non scp) 

583. Kompas moduł nie odpowiada 

584. Dźwięk subwoofer urządzenie jest nie odpowiada 

585. Signal link fault (non scp) 

586. Signal link zwarcie do masy (non scp) / od ngv module 

587. Po stronie kierowcy awaria czujnika błąd komunikacji (non scp) 

588. Sensor zawieszanie po stronie pasażera błąd komunikacji (non scp) 

589. Moduł voice audio nie odpowiada 

590. Audio center amp nie odpowiada 

591. Nieprawidłowe dane / usterek otrzymał (non scp) 

592. SCP (j1850) błędne dane z rem 
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593. SCP (j1850) błędne dane z gem 

594. SCP (j1850) błędne dane z ic 

595. SCP (j1850) błędne dane z sclm 

596. (CAN) brak potwierdzenie od engine management
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