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 های ارائه شده توسط شرکت ایگل: ردیاب معرفی  
 

 : E100ردیاب خودرو ایگل مدل 

کوچکE100  ابیرد بازار    ابیرد  نیتر ،  در  تمایم  موجود  با 
لحظه ردیابی  قبیل  از  پایه  شدن  امکانات  روشن  هشدار  ای، 

کیلومترشما جرثقیل،  با  حمل  و  تاریخچه  ر خودرو  ی  و 
 مسیرهای پیموده شده است. 

 

 : +E100ردیاب خودرو ایگل مدل 

ردیاب است.    ایگل  ابیرد  ترینپرفروش،  +E100  ابیرد این 
مدل   است    E100همانند  ردیاب  پایه  امکانات  این تمایم  با 

میکروف و  مخفی  سوییچ  به  مجهز  که  قابلیت  و تفاوت  با  ن 
 .استشنود نیز 

 

 : E200 Proردیاب خودرو ایگل مدل 

مکانی   ،ایگل  E200 Pro  ابیرد موقعیت  ردیابی  بر  عالوه 
نیز   آنالین  دیاگ  قابلیت  به  با مجهز  خودرو،  ردیاب  این  است. 

 ECUبه خطاهای ثبت شده در    OBDاتصال مستقیم به پورت  
 کند . دسترسی پیدا یم

 

 : JC400ردیاب خودرو ایگل مدل 

  ی برا  آلدهیا  ی همراه  ،JC400دار خودرو مدل  نیدورب  ابیرد
سفرها  ی رانندگ و  ااست  مدتی طوالن  یروزانه  محصول    نی. 

برا   نیدورب  کی  یدارا  وقا   یجلو  جاده  عیضبط  و    یا درون 
ثبت تمام   تیبا قابل ن یکاب یپورتابل برا  نیدورب کی نیهمچن

 داخل خودرو است.  اتیجزئ
 

https://tragle.shop/


 

3                                                                                                                                                    خودروانواع ردیاب  یکنندهتولید  | لشرکت ایگ
 tragle.shopوبسایت: 
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 E200 Proبا ردیاب دیاگ    ECUخواندن کدهای خطای 

 
 از ی، بدون نE200 Proخودرو مدل    اگید  ابیرد

خودرو به   OBDپورت    از طریق    ،یکش میبه س
 دایپ  ی دسترس  ECU  ی خطاکدهای  لیست  

کدها خواندن  با  و  آن  یکرده  به  خطا،  را  ها 
رد  شنی کیاپل به    شن یکی)اپل  ابیمتصل 

یم ارسال  یمکندهمران(  شما   دی توان. 
خود را با خواندن    یمشکالت موجود در خودرو 

 یو سپس برا   دیده  صی خطا تشخ  یکدها  نیا
مورد    راتیبرطرف کردن مشکالت و انجام تعم

 . دیمراجعه کن رگاهیبه تعم ازین
 
 

 

 زمان   ن یتر خودرو در سیر   ن یآنال  اگ ی د

به    دائیم  یبه مراجعه  یاز ینبرای عیب یابی خودرو خود    گریشما د  اگ،ید  ابینصب رد  با
در هر زمان و  دیتوانداشت. بلکه یم دیخود نخواه یهینقل یلهیوس اگید یبرا  رگاهیتعم
را    ابیخوانده شده توسط رد  یخطا  یتلفن همراه خود کدها  قیاز طر   دیکه هست  ی مکان

 پردازیم. در ادامه به شرح این کدهای خطا یم کنید.مشاهده روی تلفن همراه خود 
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 شرح خطا  کد خطا 

B0001 ناپيوسته  یسيگنال سرعت ورود  یخطاPCM 

B0004  ناپيوسته  یسيگنال سرعت ورودPCM  نیست موجود 

B0005  پارکمدار سوئيچ در وضعيت  ـی نقص فن 

B0016  جلو سمت راست  /مسافر   یجلو  هوای کیسهمقاومت پايين سيستم 

B0017  جلو سمت راست  /مسافر  یجلو  هوای کیسهحلقه باز سيستم 

B0018  جلو سمت راست  /مسافر  یجلو  هوای کیسهولتاژ خارج از رنج سيستم  /به زمين  کوتاهاتصال 

B0022 جلو سمت چپ  / هرانند یجلو   هوای کیسهپايين سيستم   مقاومت 

B0024  جلو سمت چپ  / هرانند یجلو  هوای کیسه هوایولتاژ خارج از رنج سيستم  /به زمين  کوتاهاتصال 

B0026  جلو سمت چپ  / هرانند یجلو  هوای کیسهحلقه باز سيستم 

B0028  جلو سمت راست  /سرنشين  کناری هوای کیسهمقاومت پايين سيستم 

B0029  جلو سمت راست  /سرنشين  کناری هوای کیسهحلقه باز سيستم 

B0030  جلو سمت راست  /سرنشنين  کناری هوای کیسهولتاژ خارج از رنج سيستم  /به زمين  کوتاهاتصال 

B0035  به زمين  کوتاهاتصال  /بسته  –  کمکی کننده تفکیکسنسور 

B0036  یبه باطر  کوتاهاتصال  /قطع  /باز  – کیمکننده تفکیکسنسور 

B0037  به زمين  کوتاهاتصال  /بسته  کمکی سوئيچ 

B0038  یبه باطر  کوتاهاتصال  /باز  کمکی سوئيچ 

B0040  جلو سمت چپ  / هرانند کناری هوای کیسهمقاومت پايين حلقه 

B0041  جلو سمت چپ  / هرانند کناری  هوای کیسهعملكرد حلقه باز 

B0045  جلو چپ  / هرانند کناری هوای کیسهولتاژ خارج از رنج  /به زمين  کوتاهاتصال 

B0051  هوا   کیسه   یدستور اجرا 

B0053  موجود  ـی با نقص فن هوا کیسه یدستور اجرا 

B0057  جلو راست /مسافر  ـی ايمن  کمربند کشنده پيشمقاومت پايين سيستم 

B0058 جلو راست  /مسافر  ـی ايمن  کمربند کشنده پيشباز سيستم  هحلق 

B0059  مسافر جلو راست ـی ايمن کمربند کشنده پيشولتاژ خارج از رنج سيستم  /به زمين  کوتاهاتصال 

B0064  جلو چپ  / هرانند ـی ايمن  کمربندکشنده پيشمقاومت پايين سيستم 

B0065 جلو چپ / هرانند ـی ايمن  کمربند کشنده پيشباز سيستم  هحلق 

B0066  جلو چپ  / هرانند ـی ايمن کمربند کشنده پيشولتاژ خارج از رنج سيستم  /به زمين  کوتاهاتصال 

B0073  هوا  کیسه ـی سيستم تكميل # 1مقاومت پايين حلقه 

B0074 هوا  کیسه ـی سيستم تكميل # 1 هاتصال باز حلق 

B0075  هوا  کیسه ـی ولتاژ خارج از رنج سيستم تكميل # 1به زمين حلقه  کوتاهاتصال 

B0077  جلو چپ  / هسنسور تقويت بغل رانند ـی نقص فن 

B0078  راست جلو  /سنسور تقويت بغل سرنشين  ـی نقص فن 

B0079 چپ جلو  / هرست سنسور تقويت بغل رانندد انصب ن 

B0080  جلو چپ  / هافتادن سنسور تقويت بغل رانند کاراز 

B0081  راست جلو  /نصب نادرست سنسور تقويت بغل سرنشين 

B0082  راست جلو  /افتادن سنسور تقويت بغل سرنشين  کاراز 

B0086  هوا  کیسه ـی سيستم تكميل # 2مقاومت پايين حلقه 

B0087  هوا  کیسه ـی سيستم تكميل # 2اتصال باز حلقه 

B0088  هوا  کیسه ـی ولتاژ خارج از رنج سيستم تكميل # 2حلقه  کوتاهاتصال 

B0090  ولتاژ خارج از رنج  –سوئيچ فعال 

B0091  حالت غلط –سوئيچ فعال 

B0092  خطا در تشخيصPPS )سرنشين )سنسور حضور سرنشين 

B0093  کار تست خود کردن کار بد PPS/CPS 

B0094  خطا در تشخيصCPS )کودک  ـی صندل )کودک ـی سنسور تثبيت موقعيت صندل 

B0095   عدم مطابقتPPS/CPS  باSDM ) سنسور يابعيب ماژول( 

B0126 راست پنلدشارژ  یاشكال دما 

B0131 دشارژ گرمكن راست  یاشكال دما 

B0159 بيرون  هوای یعملكرد يا خارج از رنج بودن مدار سنسور دما 

B0164 بيرون  هوای یعملكرد بد يا خارج از رنج بودن مدار سنسور دما 

B0169  اتاق یدما # 1عملكرد بد يا خارج از رنج بودن مدار سنسور 

B0174  داخل خودرو  یسنسور دما  یخرا 

B0179  بيرون  هوای یدما # 2عملكرد بد يا خارج از رنج بودن مدار سنسور 

B0184  مدارخارج از رنج – یبار خورشيد # 1سنسور 

B0189  مدار خارج از رنج – یبار خورشيد # 2سنسور 
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 شرح خطا  کد خطا 

B0248 ر داعدم عملكرد م یخطا 

B0249  هوا گرمكن  /گرمكن شيشه  /خطا در رنج جریان متناوب در 

B0268  خطا در عدم عملكرد درA/I 

B0269  ی ورود  هوایخطا در رنج در 

B0408  1  یدما کنترل )جلو / ـی اصل(مدار  کردن کار بد  # 

B0409 1  ترکیبی  هوایرنج در  یخطا 

B0419 2  ترکیبی  هوایرنج در  یخطا 

B0423 2 ترکیبی  هوایعدم عملكدر در  یخطا 

B0428 3 ترکیبی  هوایعدم عملكرد در  یخطا 

B0429   عقب  یدما کنترل 3عملكرد بد يا خارج از رنج بودن مدار 

B0510 راست پنلدشارژ  یاشكال سنسور دما 

B0515 دشارژ گرمكن راست یاشكال سنسور دما 

B0520 دشارژ عقب  یسنسور دما ـی خراب 

B0530 گریپاژ سنسور سطح سوخت 

B0532  به زمين سنسور سطح سوخت کوتاهاتصال 

B0533  سنسور سطح سوخت – یبه باطر  کوتاهاتصال  /اتصال باز 

B0688  ولتاژ باال  – ـی مدار نشانگر سيستم امنيت 

B0768  ولتاژ باال –مدار نشانگر سيستم سرويس 

B0846 خارج از رنج 5+-ولتاژ 

B0856  خارج از رنج  – 2 یباطر 

B1000  ـی نقص فن ECU ) ـیالكترونيك کنترلواحد( 

B1001  آپشن  یخطا در پيكربند 

B1004  حافظه  کردنبه روز 

B1007 نوشتن حافظه  یخطاEEPROM 

B1009 EEPROM  حافظه / Cheeksum  ی خطا  

B1013 یخطا Cheeksum /  حافظهROM 

B1014 یخطا Cheeksum  برنامه حافظهROM 

B1015 سرنشين   هوای کیسهحلقه  یمقاومت باال 

B1016  سرنشين   هوای کیسهمقاومت پايين حلقه 

B1017  سرنشين هوای کیسهاتصال باز حلقه 

B1018  سرنشين  هوای کیسهبه زمين حلقه  کوتاهاتصال 

B1019  سرنشين  هوای کیسهحلقه  یبه باطر  کوتاهاتصال 

B1021 هرانند هوای کیسهحلقه  یمقاومت باال 

B1022  هرانند هوای کیسهمقاومت پايين حلقه 

B1024  ه رانند هوای کیسهبه زمين حلقه  کوتاهاتصال 

B1025  ه رانند هوای کیسهحلقه  یبه باطر  کوتاهاتصال 

B1026  هرانند هوای کیسه –اتصال باز حلقه 

B1035  به زمين  کوتاهاتصال  /بسته کننده تفکیکسنسور 

B1036  یبه باطر  کوتاهاتصال  /باز کننده تفکیکسنسور 

B1051  جلو  هوای کیسهو  ـی ايمن کمربند کشنده پيشسيستم 

B1053 حلقه  ـی نقص فن/ W   هوا کیسهسيستم 

B1054  مدار سوئيچ ماژول  ـی نقص فنIP  مقاومت احتراق 

B1061 مدار المپ  ـی خراب 

B1071  ـی سنسور داخل يابعيب  لماژو  ـی نقص فن 

B1115 سرنشين   هوای کیسهحلقه  یمقاومت باال 

B1116  سرنشين   هوای کیسهمقاومت پايين حلقه 

B1117  سرنشين هوای کیسهاتصال باز حلقه 

B1121 هرانند هوای کیسهحلقه  یمقاومت باال 

B1122  هرانند هوای کیسهمقاومت پايين حلقه 

B1124  ه رانند /سرنشين  هوای کیسهبه زمين حلقه  کوتاهاتصال 

B1125  ه رانند /سرنشين  هوای کیسهحلقه  یبه باطر  کوتاهاتصال 

B1126  ه رانند هوای کیسهاتصال باز حلقه 

B1131  سرنشين ـی ايمن  کمربند کشنده پيش حلقه  یمقاومت باال 

B1132  سرنشين ـی ايمن  کمربند کشنده پيش مقاومت پايين حلقه 

B1134  سرنشين ـی ايمن  کمربند کشنده پيشاتصال باز حلقه 
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 شرح خطا  کد خطا 
B1135  به زمين  کوتاهبسته يا اتصال  – کنندهتفکیکسنسور 

B1136  یبه باطر  کوتاهباز يا اتصال  –کننده تفکیکسنسور 

B1141  ه رانند ـی ايمن  کمربند کشنده پيش حلقه  یمقاومت باال 

B1142  هرانند ـی ايمن  کمربند کشنده پيش مقاومت پايين حلقه 

B1144  هرانند /سرنشين   ـی ايمن کمربند کشندهبه زمين حلقه پيش کوتاهاتصال 

B1145  هرانند /سرنشين   ـی ايمن کمربند کشنده پيشحلقه  یبه باطر  کوتاهاتصال 

B1146  هرانند ـی ايمن  کمربند کشنده پيشاتصال باز حلقه 

B1147 ه رانند کناری هوای کیسهسيستم  ـی نقص فن 

B1148 سرنشين  کناری هوای کیسهسيستم  ـی نقص فن 

B1151  جلو  هوای کیسه یسيستم اجرا 

B1152 ه داد  یتكميل ظرفيت فضا 

B1153  حلقه  ـی نقص فن/ W  هوا کیسه یسيستم اجرا 

B1155   کالیبراسیونعدم مطابقت SDM ) سنسور يابعيب ماژول( 

B1159  دریافت نشد  کلید کد –  هعدم وجود سریال داد 

B1160  کد –  هعدم وجود سریال داد VIN ) دریافت نشد  )خودرو  ـی شناساي   هشمار 

B1161 مدار المپ  ـی خراب 

B1163  چراغ خاموش – هعدم وجود سریال داد 

B1171  ـی سنسور داخل يابعيب ماژول  ـی نقص فن 

B1245  کارکردعدم  Changer CD 

B1271 قفل ضدسرقت در دسترس است 

B1310 پيرامون  هوای یسنسور دما ـی خراب 

B1311  بيرون هوای یسنسور دما  کوتاهاتصال 

B1312 حد باال یاتصال باز سنسور دما 

B1313  حد باال  یسنسور دما کوتاهاتصال 

B1314  مدار اتصال باز  – یورود  یکنندهبخار  یدماسنسور 

B1315 کوتاهمدار اتصال  – یورود  یکنندهبخار  یسنسور دما 

B1316 داخل ماشين  یاتصال باز سنسور دما 

B1317 داخل ماشين  هوای یسنسور دما 

B1318 سمت چپ یسنسور بار خورشيد یخطا 

B1319  ی سنسور بار خورشيد کوتاهاتصال 

B1321 هوا حد پايين تهويه   یسنسور دما  یخطا 

B1324 هوا تهويه  کولر  یفشار باال 

B1327 ولتاژ پايين – همدار توان دستگا 

B1328 ولتاژ باال – همدار توان دستگا 

B1328  سمت راست یسنسور بار خورشيد ـی نقص فن 

B1330  چپ  هوایسنسور دشارژ تهويه  ـی نقص فن 

B1331  راست هوایسنسور دشارژ تهويه  ـی نقص فن 

B1332  سنسور دشارژ گرمكن چپ ـی نقص فن 

B1333  سنسور دشارژ گرمكن راست ـی نقص فن 

B1340 ترکیبی هوایدر  حرکت  یک یخطا 

B1341 ترکیبی  هوایدر  حرکت دو  یخطا 

B1343 ی ورود  هوایدر  حرکتی  یخطا 

B1344 گرمكن  /گرمكن شيشه  / کولر در حرکتی  یخطا 

B1347 کولرپايين  ـی اخطار ولتاژ خيل 

B1348 کولر پايين  ـی فشار خيل 

B1350 بيش از حد آب رادياتور موتور یدما 

B1390  منبع ولتاژ وسيله یمدار ورود  ـی نقص فن 

B1396  منبع ولتاژ وسيله  1 ـی خروج –اشكال عملكرد رنج مدار 

B1399  قطع ارتباطاتKOD ) هرانند کلیدنمايشگر صفحه( 

B1422 مدينگ توان وسيله  ـی خراب 

B1438 ـی خروج یولتاژ باال IPC )دسته داشبورد( جریان زیاد به  کهIPM )دهد یم  )ماژول داشبورد 

B1513  ولتاژ پايين سيستم شارژ 

B1514 سيستم شارژ یولتاژ باال 

B1552 حافظه  ـی روز رسانبه  یخطا 

B1556 سنج مسافت  / یپيكربند  یخطاIPC   حافظهEEPROM 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
B1557 حافظه  یپيكربند  یخطاEEPROM 

B1558 یخطا Ceeksum  حافظهEEPROM  بدنه  کنترلماژول(BCM) 

B1586 خارج از رنج /باز ( –آينه  ـی سنسور وضعيت افق( 

B1591  خروج از رنج  /باز ( –آينه  یسنسور وضعيت عمود( 

B1652 حافظه  ـی قطع به روزرسان 

B1656 نوشتن در حافظه  یخطاEEPROM 

B1658 یخطا Cheeksum  در حافظهEEPROM 

B1697 به زمين کوتاهاتصال (آينه  کلید یورود( 

B1698 چپ سوئيچ آينه /باال  یورود  یگریپاژ باال 

B1702  به زمين کوتاهاتصال (سوئيچ آينه  یورود( 

B1703 چپ سوئيچ آينه  /پايين  یورود  یگریپاژ باال 

B1707  به زمين کوتاهاتصال (سوئيچ آينه  یورود( 

B1708 راست سوئيچ آينه  /باال  یورود  یگریپاژ باال 

B1712  سوئيچ آينه یبه زمين ورود  کوتاهاتصال 

B1713 باال راست سوئيچ آينه یورود  یگریپاژ باال 

B1717  آينه  کنندهتا  ینيرو کنترلپايين سوئيچ  کوتاهاتصال 

B1718  ه سوئيچ توان آينه تا شوند یورود  یمدار باال 

B1735  هرانند ـی جلو صندل –مدار سوئيچ باال  ـی نقص فن 

B1740  هرانند ـی جلو صندل –مدار سوئيچ پايين  ـی نقص فن 

B1745  هرانند ـی عقب صندل –مدار سوئيچ باال  ـی نقص فن 

B1750  هرانند ـی عقب صندل –مدار سوئيچ پايين  ـی نقص فن 

B1755  هرانند ـی صندل ـی مدار سوئيچ مونتاژ عقب  ـی نقص فن 

B1760  هرانند ـی صندل ـی مدار سوئيچ مونتاژ جلوي ـی نقص فن 

B1760  ـی عدم پاسخگوي Changer CD 

B1780  قفل ضدسرقت در دسترس 

B1805 مشكل سوئيچ اشتعال 

B1815  هرانند ـی صندل ـی پشت  کردنمدار سوئيچ بلند  ـی نقص فن 

B1820  هرانند ـی صندل ـی مدار سوئيچ خواباندن پشت  ـی نقص فن 

B1825  هرانند ـی صندل ـی مدار سنسور خواباندن پشت  ـی نقص فن 

B1830  هرانند ـی صندل  کمریقسمت  همدار سوئيچ جلو برند ـی نقص فن 

B1835 هرانند ـی صندل  کمریقسمت  هنقص فنيمدار سوئيچ عقب برند 

B1840  هرانند ـی صندل کمریمدار سوئيچ بالبر سمت  ـی نقص فن 

B1845  هرانند ـی صندل  کمریقسمت  برپايينمدار سوئيچ  ـی نقص فن 

B1850  ه رانند ـی صندل کمریقسمت  ـی مدار سنسور افق ـی نقص فن 

B1860  هرانند ـی صندل  کمریقسمت  یمدار سنسور عمود  ـی نقص فن 

B1870  هرانند ـی صندل کمربندمدار سوئيچ باالبر تنظيم ارتفاع  ـی نقص فن 

B1875  هرانند ـی صندل کمربندتنظيم ارتفاع  برپايينمدار سوئيچ  ـی نقص فن 

B1900  ه رانند ـی صندل کمربندتنظيم ارتفاع  یمدار سنسور عمود  ـی نقص فن 

B1910  اتصال باز مداد ترمينالL– دينام 

B1911  شكل ترمينال– L  دينام 

B1913  یبه باطر  کوتاهاتصال  یحالت ورود  – ـی سوئيچ گرمكن صندل 

B1918  یبه باطر  کوتاهاتصال  یورود  یدما – ـی سوئيچ گرمكن صندل 

B1970 بغل یخاموش چراغ رودر  /روشن  کلید 

B1971 یسهو   کلید 

B1972 توان پايين  هرانند یخطا 

B1973 توان باال  کنترل یخطا 

B1981  پايين  – یولتاژ باطر 

B1982 ه مدار توان دستگا یولتاژ باال 

B1983  ه توان دستگا مدارپايينولتاژ 

B2101 ـی خواباندن صندل هسوئيچ عقب برند ـی خراب 

B2102 ـی خواباندن صندل هسوئيچ جلو برند ـی خراب 

B2103 عقب  یعمود  برپايينسوئيچ  ـی خراب 

B2104 عقب  یسوئيچ باالبر عمود  ـی خراب 

B2105 ـی افق هسوئيچ عقب برند ـی خراب 

B2106 ـی افق هسوئيچ جلو برند ـی خراب 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
B2107 جلو  یعمود  برپايينسوئيچ  ـی خراب 

B2108 جلو  یسوئيچ باالبر عمود  ـی خراب 

B2109 ـی صندل کمریقسمت  هسنسور عقب برند ـی خراب 

B2110 ـی صندل کمریقسمت  هسوئيچ جلو برند ـی خراب 

B2111 ـی صندل کمریبر قسمت سوئيچ پايين ـی خراب 

B2112 ـی صندل کمریسوئيچ باالبر قسمت  ـی خراب 

B2115 ـیسنسور خواباندن صندل ـی خراب 

B2116 عقب  یسنسور عمود  ـی خراب 

B2117 ـیسنسور افق ـی خراب 

B2118 جلو  یسنسور عمود  ـی خراب 

B2119 ـی صندل  کمریقسمت  هجلو برند  / هسنسور عقب برند ـی خراب 

B2120 ـی صندل کمریباالبر قسمت  / برپايينسنسور  ـی خراب 

B2130 1 همدار انتخاب سوئيچ حافظه رانند ـی خراب 

B2131 2 همدار انتخاب سوئيچ حافظه رانند ـی خراب 

B2132 هخاموش حافظه رانند /مدار سوئيچ خروج  ـی خراب 

B2133 همدار سوئيچ تنظيم حافظه رانند ـی خراب 

B2140 باال بردن آينه کلیدمدار   ـی خراب 

B2141 پايين آوردن آينه  کلیدمدار   ـی خراب 

B2142 به چپ آينه  حرکت  کلیدمدار   ـی خراب 

B2143 به راست آينه حرکت  کلیدار بی مدخرا 

B2144  ولتاژ پايين –آينه جلو سمت چپ  یمدار سنسور وضعيت عمود 

B2145  ولتاژ باال –آينه جلو سمت چپ  یمدار سنسور وضعيت عمود 

B2146 ولتاژ پايين  –آينه جلو سمت چپ  ـی مدار سنسور وضعيت افق 

B2147 ولتاژ باال –آينه جلو سمت چپ  ـی مدار سنسور وضعيت افق 

B2148  ولتاژ پايين  –آينه جلو سمت راست  یمدار سنسور وضعيت عمود 

B2149  ولتاژ باال –آينه جلو سمت راست  یمدار سنسور وضعيت عمود 

B2150 ولتاژ پايين –آينه جلو سمت راست  ـی مدار سنسور وضعيت افق 

B2151 ولتاژ پايين –آينه جلو سمت راست  ـی مدار سنسور وضعيت افق 

B2175 فرمان  ـی ماژول تلكسوپ ـی سوئيچ دست  ـی خراب 

B2200  ه چپ جلو در حالت باال برند  هپنجر  کلید کردنگير 

B2201  ه ند بر پايينچپ جلو در حالت  هپنجر  کلید کردنگير 

B2202  ه راست جلو در حالت باال برند هپنجر  کلید کردنگير 

B2203  ه ندبر پايينراست جلو در حالت  هپنجر  کلید کردنگير 

B2204  ه چپ عقب در حالت باال برند هپنجر  کلید کردنگير 

B2205  ه ندبر پايينچپ عقب در حالت  هپنجر  کلید کردنگير 

B2206  ه راست عقب در حالت باال برند  هپنجر  کلید کردنگير 

B2207  ه ندبر پايينراست عقب در حالت  هپنجر  کلید کردنگر 

B2212  در چپ جلو در حالت باالبر  یراست جلو رو کلید کردنگير 

B2213  برپاييندر چپ جلو در حالت  یراست جلو رو  کلید کردنگير 

B2214  در چپ جلو در حالت باالبر  یچپ عقب رو کلید کردنگير 

B2215  برپاييندر چپ جلو در حالت  یچپ عقب رو  کلید کردنگير 

B2216  در چپ جلو در حالت باال بر یراست عقب رو  کلید کردنگير 

B2217  بر پاييندر چپ جلو درحالت  یراست عقب رو کلید کردنگير 

B2220  بسته یبسته در چپ جلو رو  /باز  کلید کردنگير 

B2221  باز یبسته در چپ جلو رو  /باز  کلید کردنگير 

B2222  بسته یبسته در راست جلو رو /باز  کلید کردنگير 

B2223  باز  یبسته در راست جلو رو /باز  کلید کردنگير 

B2224  بسته یبسته در چپ عقب رو  /باز  کلید کردنگير 

B2226  بسته  یبسته در راست عقب رو /باز  کلید کردن کردنگير 

B2240 1حافظه   کلید ـی خراب 

B2241 2حافظه   کلید ـی خراب 

B2242 حافظه ـی خروج کلید ـی خراب 

B2243 تنظيم حافظه  کلید ـی خراب 

B2310 ـی تنظيم دست کلید ـی خراب 

B2311 ـی خراب TRU 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
B2312 نرم افزار ـی خراب 

B2355  هرانند  یجلو  یسنسور عمود کردن کار بد 

B2365  هعقب رانند یسنسور عمود کردن کار بد 

B2375  ه رانند ـی صندل ـی مدار سنسور مونتاژ افق  کردن کار بد 

B2419  روشن  یکمشكل مدار فتوسل تار 

B2420 روشن سيلندر یکتأخير تار  ـی خراب 

B2422  ـی المپ داخل  یرئوستا یخرا 

B2460  ی آنتن ناوبر  کنندهمدار انتخاب  یجریان باال 

B2461 یسيگنل سنكرون ناوبر  یخطا ECU  ) ـیالكتریك کنترلواحد( 

B2462 سيگنال  یخطاGPS )ـیجهان ـی سيتم موقعيت ياب( 

B2463  یناوبر Player CD – وجود ندارد کديس 

B2464  یناوبر Player CD – ـیرمز گشاي یخطا 

B2465  یناوبر Player CD – هداد  یخطا 

B2466 حافظه  یخطاVICS ) ی ناوبر  )یسيستم آالستر تصوير مجاز 

B2468 یهد نمايشگر ناوبر   ـی خراب 

B2470 تاریخ ساعت دهندهالمپ نشان  یخطا 

B2471 ـی المپ داخل ـی خط 

B2472 نور پايين –المپ نور باال  یخطا 

B2473 نور باال  –المپ نور باال  یخطا 

B2474 ینمايشگر ناوبر   هدالمپ عقب  ـی خراب 

B2475 ینمايشگر نوبر   هد کمکی  یورود ـی خراب 

B2476 ه انتخاب سرويس تلفن همرا  کلید ـی خراب 

B2476 پارکالمپ  ـی خراب 

B2477  به زمين  کوتاهعقب اتصال  هرله المپ دند 

B2478 یبه باطر  کوتاهاتصال  –عقب  هالمپ دند 

B2502 به زمين  کوتاهاتصال  – اتوماتیک هقفل تعويض دند  کنترل 

B2503 ی به باطر  کوتاهاتصال  )اتوماتیک هدر دند( پارک هرله دند 

B2510  کنترل کلید کردنگير HVAC ) فرمان   غربیلک )هواسيستم تهويه 

B2511  فرمان  لکغربي کنترل هدایت  کلید کردنگير 

B2512  مقدار غيرمجازA/D ) فرمان  غربیلک کنترل )ديجيتال –آنالوگ 

B2515  فرمان  غربیلک کنترلمقدار مقاومت غيرمجاز 

B2550  اطالعات  هذخير داخل شدن به حالت 

B2556  ـی المپ داخل یمدار رئوستا –خارج از رنج 

B2560 اعتبار پيام  یخطاRKE ) غير فعال کلیدبدون  یورود( 

B2641 مدار خارج از رنج  – ـی داخل ـی معوق روشناي کنترل 

B2646  مدار خارج از رنج –سنسور چراغ محيط 

B2710  عبور   کلید –باز  / کوتاهاتصال 

B2711  کلیددرست  کار عبور پس از  کلید –باز   –  کوتاهاتصال 

B2719 کاتدی  هبدن هبازتابند کلید یخطا 

B2725 دما  اتوماتیک کنترلمد  کلیدمدار   ـی خراب 

B2734 ه شد  دهی   کد  کلید  کننده  کنترل حفظه   ـی خراب 

B270 عبور  کلید هارتباط داد  ـی خراب 

B2757  1 هانتخاب حافظه رانند کلید – مدارپايينولتاژ 

B2762  2 هانتخاب حافظه رانند کلید – مدارپايينولتاژ 

B2767  تنظيم حافظه کلید ـی خراب –ولتاژ پايين 

B2772  هحافظه رانند  ـی خروج مدارپايينولتاژ 

B2780 قبل از درست  همقاومت اشتبا 

B2781 بعد از درست  همقاومت اشتبا 

B2782  هنشد ریزیبرنامه عبور  کلیدمقاومت حبه 

B2783 هرمز عبور در حافظه خراب شد  /  کلید  کد 

B2805 مدار سوئيچ  ـی خرابHVAC ) فرمان  غربیلک کنترل )هواسيستم تهويه 

B2810 فرمان غربیلک کمکی  کنترلمدار  ـی خراب 

B2853 تلكسوپ فرمان  هجلو برند کلیدمدار  ـی خراب 

B2858 تلكسوپ فرمان  هعقب برند کلیدمدار  ـی خراب 

B2860  سنسور وضعيت تلسكوپ –خارج از رنج 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
B2862  ولتاژ پايين  –سنسور وضعيت تلسكوپ 

B2873 باال رفتن شتاب  کلیدمدار   ـی خراب 

B2878 پايين رفتن شتاب  کلیدمدار   ـی خراب 

B2880  شتابرنج سنسور وضعيت 

B2882  ولتاژ پايين سنسور وضعيت شتاب 

B2891  شتاب /جریان زیاد از حد موتور تلسكوپ 

B2904  فرمان  غربیلکحالته تلكسوپ  4 کلیدمدار  ـی نقص فن 

B2947  ـی توان سنسور سيستم امنيت  مدارپايينولتاژ 

B2948 ـیمدار توان سنسور سيستم امنيت  یولتاژ باال 

B2955  ـیمداد سنسور سيستم امنيت  هنقص داد 

B2957  ـی سنسور سيستم امنيت  هداد  مدارپايينولتاژ 

B2958 ـیسنسور سيستم امنيت  همدار داد  یولتاژ باال 

B2960  معتبر است ـی نادرست ول ـی سنسور امنيت  هداد. 

B3028  به زمين  کوتاهاتصال  –اينترفيس رله استارتر 

B3029  به  کوتاه /اتصال باز  –اينترفيس رله استارتر+B 

B3031 یریز درمد برنامه  کلیدرمز خوان  هدستگا 

B3033  ـیتداخل در سيستم امنيت 

B3055 وجود ندارد  کلید 

B3069  چپ /باز در جلو راست  کلید مدارپايينولتاژ 

B3108  هفرستند یعدم سنكرون ساز 

B3142  چپ /باز جلو  کلیدولتاژ پايين 

B3147  باز سرنشين کلیدمدار پايينولتاژ 

B3152  چپ /قفل جلو  کلیدولتاژ پايين 

B3177  ه پنجر  بر پايين کلیدولتاژ پايين 

B3203 عقب ه باز پنجر  کلید یمدار ورود  یولتاژ باال 

B3282 به زمين  کوتاهاتصال   –  هپنجر  کلیدتعریف  یورود 

B3287  چپ عقب  هپنجر  برپايين کلیدتعریف  –ولتاژ پايين 

B3292  راست عقب هپنجر  برپايين کلیدتعریف  –ولتاژ پايين 

B3282 به زمين  کوتاهاتصال   –  هپنجر  کلیدتعریف  یورود 

B3387  راست جلو ه باالبر پنجر  کلیدولتاژ پايين 

B3392  راست جلو  هپنجر  برپايين کلید مدارپايينولتاژ 

B3397  چپ عقب هباالبر پنجر  کلید مدارپايينولتاژ 

B3452  چپ عقب   هپنجر  برپايين کلید مدارپايينولتاژ 

B3457  راست عقب  هباالبر پنجر  کلیدمدار پايينولتاژ 

B3462  راست عقب  هپنجر  برپايين کلید مدارپايينولتاژ 

B3467  چپ جلو هپنجر  کلیدتعریف  برپايين مدارپايينولتاژ 

B3472  راست جلو هپنجر  کلیدتعریف  برپايين مدارپايينولتاژ 

B3477  چپ عقب هپنجر  کلیدتعریف  برپايين مدارپايينولتاژ 

B3482  راست عقب هپنجر  کلیدتعریف  برپايين مدارپايينولتاژ 

B3517 به زمين کوتاهاتصال  –در چپ عقب   هپنجر   کلیدتعریف  بر پايين /باالبر  کلید 

B3522 به زمين  کوتاهاتصال  –در راست عقب  هپنجر   کلیدتعریف  بر پايين /باالبر  کلید 

B3527  ه باز پنجر  کلید مدار پايينولتاژ 

B3793  ـی صندل یجریان زیاد از حد ماژول حافظه 

C000  نقص مدار اطالعات سرعت خودرو 

C0035  نقص مدار سرعت چرخ چپ جلو 

C0040  نقص مدار سرعت چرخ راست جلو 

C0045  نقص مدار سرعت چرخ چپ عقب 

C0050  نقص مدار سرعت چرخ راست عقب 

C0060  ترمز  1نقص مدار سولنوئيدABS )چپ جلو )سيستم ترمز ضد قفل 

C0065  ترمز  2نقص مدار سولنوئيدABS  چپ جلو 

C0070  ترمز  1نقص مدار سولنوئيدABS  راست جلو 
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C0075  ترمز  2نقص مدار سولنوئيدABS  راست جلو 

C0080  ترمز  1نقص مدار سولنوئيدABS  چپ جلو 

C0085  ترمز  2نقص مدار سولنوئيدABS  چپ عقب 

C0090  ترمز  1نقص مدار سولنوئيدABS  راست عقب 

C0095  ترمز  2نقص مدار سولنوئيدABS  راست عقب 

C0110  نقص مدار عيب موتور 

C0121  نقص مدار رله شيير 

C0141  1نقص مدار سولنوئيد TCS ) چپ )دندهجعبه کنترلی جرقه 

C0146  2نقص مدار سولنوئيد TCS چپ 

C0151  1نقص مدار سولنوئيد TCS راست 

C0156  2نقص مدار سولنوئيد TCS راست 

C0161  نقص مدار سوئيچ ترمزABS/TCS 

C0221 اتصال باز مدار سنسور سرعت چرخ راست جلو 

C0222  عدم وجود سيگنال سرعت چرخ راست جلو 

C0223  سيگنال سرعت چرخ راست جلو نامنظم 

C0225  اتصال باز(مدار سنسور سرعت چرخ چپ جلو( 

C0226  عدم وجود سيگنال سرعت چرخ چپ جلو 

C0227 سيگنال سرعت چرخ چپ جلو نامنظم 

C0229 سرعت چرخ جلو  یهاسيگنال ـی حذف تصادف 

C0235  اتصال باز(سيگنال سرعت چرخ عقب( 

C0236  عدم وجود مدار سيگنال سرعت چرخ عقب 

C0237  سيگنال سرعت چرخ عقب نامنظم 

C0238  عدم مطابقت سرعت چرخ 

C0241  کنترلمدار شير  (Electronically Body Control Module )EBCM  ـی بدنه الكترونيك کنترلماژول 

C0242  کنترلمدار شير EBCM 

C0243  کنترلمدار شير EBCM 

C0244  کنترلمدار شير EBCM 

C0245 سنسور سرعت چرخ  فرکانس یخطا 

C0266 سنسور سرعت چرخ  فرکانس یخطا 

C0265  مدار رلهEBCM 

C0268  مدار رلهEBCM 

C0267  کوتاه /اتصال باز (مدار موتور پمپ( 

C0274  کوتاه /اتصال باز (مدار موتور پمپ( 

C0269  خروج بيش از حد  / یزمان جداساز 

C0271 EBCM  نقص 
C0272 EBCM  نقص 
C0273 EBCM  نقص 
C0281  مدار سوئيچ ترمز 

C0286  مدار المپ نشانگر ترمزABS ) به  کوتاهاتصال(+B 

C0288  به   کوتاهاتصال (مدار المپ خطر ترمز(+B 

C0300  نقص سنسور سرعت چرخ عقب 

C0305  نقص سنسور سرعت چرخ جلو 

C0308  موتور  مدارپايينولتاژA/B 

C0309 مدار موتور  یولتاژ باالA/B 

C0310  اتصال باز مدار موتورA/B 

C0323  قفل  مدارپايينولتاژT-Case 

C0324 مدار قفل  یولتاژ باالT-Case 

C0327 نقص مدار رمز گذار 

C0357 پارکمدار سوئيچ  یولتاژ باال 

C0362 4 ـی مدار گسسته خروج یولتاژ باالLO 

C0367 محور جلو  کنترلمدار  یولتاژ باال 

C0374 ـی نقص سيستم عموم 

C0376  جلو /عدم مطابقت سرعت شفت عقب 

C0387 کند عوض   هتواند دندـی نم 
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C0472  هیدرولیکولتاژ پايين سيگنال سنسور سرعت فرمان 

C0473 هیدرولیکسيگنال سنسور سرعت فرمان  یولتاژ باال 

C0495 ـی ردياب ـی خط EVO )ـیمتغير الكتریك دهانه( 

C0498  فرمان   کمکی  کنترلتغذيه عملگر ر مداپايينولتاژ 

C0499  فرمان  کمکی  کنترلتغذيه سولنوئيد  مدارپايينولتاژ 

C0503  فرمان  کمکی  کنترلبازگشت سولنوئيد  مدارپايينولتاژ 

C0504 فرمان  کمکی  کنترلمدار بازگشت سولنوئيد  یولتاژ باال 

C0550  نقصECU ) ـیالكترونيك  کنترلواحد( 

C0559 یخطا Cheeksum  حافظهEEPROM 

C0563 یخطا Cheeksum کالیبراسیون ROM 

C0577  جلو /سولنوئيد چپ  مدارپايينولتاژ 

C0578 جلو  /مدارسولنوئيد چپ  یولتاژ باال 

C0579  مدار سولنوئيد چپ جلو اتصال باز 

C0582  سولنوئيد راست جلو  مدارپايينولتاژ 

C0583 مدار سولنوئيد راست جلو یولتاژ باال 

C0584  اتصال باز مدار سولنوئيد راست جلو 

C0587  سولنوئيد چپ عقب  مدارپايينولتاژ 

C0588 مدار سولنوئيد چپ عقب یولتاژ باال 

C0589  سولنوئيد چپ عقباتصال باز مدار 

C0592  سولنوئيد راست عقب مدارپايينولتاژ 

C0593 مدار سولنوئيد راست عقب یولتاژ باال 

C0594  اتصال باز مدار سولنوئيد راست عقب 

C0611  خطا در اطالعاتVIN ) خودرو ـی شناساي هشمار( 

C0615  نقص سنسور وضعيت چپ جلو 

C0620  نقص سنسور وضعيت راست جلو 

C0625  نقص سنسور وضعيت چپ عقب 

C0628 سطح سوخت  کنترلمدار سنسور وضعيت   یولتاژ باال 

C0630  نقص سنسور وضعيت راست عقب 

C0635  چپ جلو  یعاد  یمحرکه نقص مدار نيرو 

B0638 چپ جلو   یعاد  یمحرکه مدار نيرو  یولتاژ باال 

C0640  راست جلو یعاد  یمحرکه نقص مدار نيرو 

C0643 راست جلو  یعاد  یمحرکه مدار نيرو  یولتاژ باال 

C0655  سطح سوخت   کنترل کمپرسور نقص رله 

C0657  سطح سوخت   کنترل کمپرسور  مدار پايينولتاژ 

C0658 سطح سوخت   کنترل کمپرسور  مدار  یولتاژ باال 

C0660  سطح کنترلنقص مدار سوپاپ گاز 

C0662  سطح  کنترلولتاژ پايين سوپاپ گاز 

C0663 سطح کنترل سوپاپ گاز یولتاژ باال 

C0665  ـی مدار سيگنال گام شاس 

C0690 گيرضربه  کنترل ینقص مدار رله 

C0691 گير خارج از رنجضربه  کنترل یمدار رله 

C0693 گيرضربه کنترل یمدار رله  یولتاژ باال 

C0695  ولت (8جریان زیاد از حد سنسور وضعيت( 

C0696  ولت (5جریان زیاد از حد سنسور وضعيت( 

C0710  نقص سيگنال وضعيت فرمان 

C0800  1نقص مدار توان وسيله 

C0896  رنج ولتاژ وسيله  /خارج از عملكرد 

C1211  نقص مدار المپ نشانگرABS 

C1214  يا اتصال رله سيستم کویلاتصال باز مدار 

C1217  به زمين  – کوتاهاتصال  –موتور پمپ 

C1218  ولتاژ مدار موتور پمپ  کوتاهاتصال باز موتور يا اتصال 

C1221  0 یسيگنال ورود  –سنسور سرعت چرخ چپ جلو 

C1222  0 یسيگنال ورود  –سنسور سرعت چرخ راست جلو 

C1223  0 یسيگنال ورود  –سنسور سرعت چرخ چپ عقب 

C1224  0 یسيگنال ورود  –سنسور سرعت چرخ راست عقب 
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 شرح خطا  کد خطا 
C1225  سرعت چرخ چپ جلو  هنوسان بيش از انداز 

C1226  سرعت چرخ راست جلو  هنوسان بيش از انداز 

C1227  سرعت چرخ راست جلو  هنوسان بيش از انداز 

C1228  سرعت چرخ راست عقب  هنوسان بيش از انداز 

C1232  مدار سرعت چرخ چپ جلو  کوتاهاتصال باز يا 

C1233  مدار سرعت چرخ راست جلو  کوتاهاتصال باز يا 

C1234  مدار سرعت چرخ چپ عقب  کوتاهاتصال باز يا 

C1235  مدار سرعت چرخ راست عقب  کوتاهاتصال باز يا 

C1236 پايين –سيستم  یولتاژ منبع تغذيه 

C1237 باال –سيستم  یولتاژ منبع تغذيه 

C1238 ترمز از حد گذشته  یگرما 

C1241  مختلف فرمان  حرکاتنقص مدار 

C1242  اتصال باز مدار موتور پمپ 

C1243  متوقف شدن موتور پمپBPMV ) فشار ترمز یکننده شير تعديل( 

C1246 اتصال باز مدار لنت ترمز 

C1248   است کردهچراغ خطر ترمز را روشن ، ترمز ـی الكترونيك  کنترلماژول (EBCM ) 

C1251 RSS  نقص 
C1252  چپ جلو  یعاد  یمحرکه نقص نيرو 

C1253  راست جلو  یعاد  یمحرکه نقص نيرو 

C1254 ی غير عاد  ـی تشخيص خاموش 

C1255  نقصEBCM ) ـی داخل  )ترمز ـی الكترونيك  کنترلماژول 

C1256  نقصEBCM ) ـی داخل  )ترمز ـی الكترونيك  کنترلماژول 

C1261 چپ جلو  ـی نقص شير سلونوئيد داخل 

C1262 چپ جلو ـی نقص شير سلونوئيد خروج 

C1263 راست جلو  ـی نقص شير سلونوئيد داخل 

C1264 راست جلو  ـی نقص شير سلونوئيد خروج 

C1265 چپ عقب ـی نقص شير سلونوئيد داخل 

C1266 چپ عقب ـی نقص شير سلونوئيد خروج 

C1267 راست عقب ـی نقص شير سلونوئيد داخل 

C1268 راست عقب  ـی نقص شير سلونوئيد خروج 

C1271  ـی سيلندر اصل ینقص شير جداساز TCS )چپ جلو  )دندهجعبه کنترلی  کلید 

C1272  نقص شير اوليهTCS )چپ جلو  )دندهجعبه کنترلی  کلید 

C1273  ـی سيلندر اصل ینقص شير جداساز TCS )راست جلو  )دندهجعبه کنترلی  کلید 

C1274  نقص شير اوليهTCS )راست جلو  )دندهجعبه کنترلی  کلید 

C1276  گشتاور ـی نقص مدار سيگنال دریافت 

C1277  گشتاور ـی نقص مدار سيگنال درخواست 

C1278   شود ـی متوقف م سيستم انتقال توان کنترلماژول(PCMکلید )  موقتًا توسط  دندهجعبه کنترلیTCS 

C1281  هایسنسور   ـی عدم همبستگ VSES 

C1282 انحراف از مسير  هنقص مدار باياس سنسور درج 

C1283 شودـی فرمان صرف م تمرکز یبرا  یزمان بيش از حد 

C1284  ـیجانب  یدهنده باياس سنسور شتابنقص 

C1285 ـی جانب  یدهندهنقص مدار سنسور شتاب 

C1286  نقص باياس سنسور فرمان 

C1287  سنسور فرمان  ینقص درجه 

C1288  نقص مدار سنسور فرمان 

C1291  سرعت  کاهشاتصال باز سوئيچ المپ ترمز در هنگام 

C1293 کد C1291 است  هتنظيم شد ـی در هنگام چرخه احتراق قبل. 

C1294 مدار سوئيچ چراغ ترمز هميشه فعال است. 

C1295  اتصال باز مدار سوئيچ چراغ ترمز 

C1297   دهدیم ترمز را نشان  ـی نقص سوئيچ تمديد خالص  )سيستم انتقال توان) کنترلماژول PCM 

C1298  2 کالس هنقص سریال ارتباط داد 

C1326  خارج از رنج  – یباطر 

C1650  کنترلنقص ماژول RSS 

C1658  کنترلماژول  کالیبراسیوننقص RSS 

C1710  گير چپ جلو هدر عملگر لرز  یمدار به باطر  کوتاهاتصال 
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C1711  چپ جلو گيرلرزه مدار به زمين در عملگر  کوتاهاتصال 

C1712  چپ جلو  گيرلرزهاتصال باز مدار عملگر 

C1715  راست جلو گيرلرزهدر عملگر  یمدار به باطر  کوتاهاتصال 

C1716  راست جلو گيرلرزه مدار به زمين در عملگر  کوتاهاتصال 

C1717  راست جلو  گيرلرزهاتصال باز مدار در عملگر 

C1720  چپ عقب گيرلرزه مدار به زمين در عملگر  کوتاهاتصال 

C1721  چپ عقب گيرلرزه مدار به زمين در عملگر  کوتاهاتصال 

C1722  چپ عقب  گيرلرزه اتصال باز عملگر 

C1725  راست عقب گيرلرزهدر عملگر  یمدار به باطر  کوتاهاتصال 

C1726  راست عقب گيرلرزه مدار به زمين در عملگر  کوتاهاتصال 

C1727  راست عقب گيرلرزه اتصال باز عملگر 

C1735  کمپرسور  یرله یبه باطر  کوتاهاتصال 

C1736  کمپرسور  یبه زمين مدار در رله کوتاهاتصال باز يا 

C1737  در شير سلونوئيد اگزوز یبه باطر  کوتاهاتصال 

C1738  زمين در شير سلونوئيد اگزوزکوتاه به اتصال 

C1743 سيگنال سرعت  یخطا 

C1744 پايين آمدن /ناپيوسته سيگنال باال رفتن  یخطا 

C1760 سنسور وضعيت چپ جلو  یورود  یخطا 

C1761 سنسور وضعيت راست جلو  یورود  یخطا 

C1762 سنسور وضعيت چپ عقب یورود  یخطا 

C1763 سنسور وضعيت راست عقب  یورود  یخطا 

C1768 منبع تغذيه سنسور وضعيت  یخطا 

C1780  عدم وجود سيگنال وضيت فرمان 

C1782  پمپ  ـی در خروج  یمدار به باطر  کوتاهاتصالDL ACCS2 ) ـیشاس کنترلسيستم مجتمع( 

C1783  چپ  ـی مدار به زمين در خروج کوتاهاتصالDL ICCS2 

C1784  راست  ـی در خروج  یمدار به باطر  کوتاهاتصالDL ICCS2 

C1785  راست  ـی مدار به زمين در خروج کوتاهاتصالDL ICCS2 

C1786 گيرلرزه  کنترلرله  یخطا 

C1787  گير لرزه کنترلبه زمين رله  کوتاهاتصال 

C1788  گير لرزه کنترلرله  یبه باطر  کوتاهاتصال 

P0030  1سنسور   1 بانک – اکسیژنگرمكن سنسور  کنترلدار 

P0031  1سنسور  1 بانک – اکسیژنگرمكن سنسور مدار پايينولتاژ 

P0032 1سنسور  1 بانک – اکسیژنمدار گرمكن سنسور  یولتاژ باال 

P0036  2سنسور  1 بانک –  اکسیژنگرمكن سنسور  کنترلمدار 

P0037  2سنسور  1 بانک – اکسیژنگرمكن سنسور  مدارپايينولتاژ 

P0038 2سنسور  1 بانک – اکسیژنمدار گرمكن سنسور  یولتاژ باال 

P0050  1سنسور  2 بانک – اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P0051  1سنسور  2 بانک – اکسیژنگرمكن سنسور  مدارپايينولتاژ 

P0052 1سنسور  2 بانک – اکسیژنمدار گرمكن سنسور  یولتاژ باال 

P0056  2سنسور  2 بانک – اکسیژنمدار گرمكن 

P0057  2سنسور  2 بانک – اکسیژنگرمكن سنسور  مدارپايينولتاژ 

P0058 2سنسور  2 بانک – اکسیژنمدار گرمكن سنسور  یولتاژ باال 

P0100 در جریان  یا ومدار حجم ه 

P0101  در جریان خارج از رنج هوایتنظيم مدار حجم 

P0102  کوچک  ـی خيل –در جریان  هوای هسيگنال مدار تود 

P0103  بزرگ  ـی خيل –در جریان  هوای هسيگنال مدار تود 

P0104 در جریان  هوای همتناوب مدار تود  یخطا 

P0105  مانيفولد  )هواسنجش فشار ( یکشار بارومتر 

P0106  تنظيم خارج از رنج  –مانيفولد  یکفشار بارومتر 

P0107  کوچک  ـی سيگنال خيل –مانيفولد  یکفشار بارومتر 

P0108  بزرگ  ـی سيگنال خيل –مانيفولد  یکبارومتر فشار 

P0109 مانيفولد یکمتناوب فشار بارومتر  یخطا 

P0110 ی ورود  هوای یسنسور دما 

P0111 ی ورود  هوای یتنظيم خارج از رنج سنسور دما 

P0112 کوچک ـی سيگنال خيل – یورود  هوای یسنسور دما 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
P0113 بزرگ ـی سيگنال خيل – یورود  هوای یسنسور دما 

P0114 ی ورود  هوای یمتناوب سنسور دما  یخطا 

P0115 آب  یسنسور دما 

P0116 تنظيم خارج از رنج  –آب  یسنسور دما 

P0117 کوچک ـی سيگنال خيل –آب  یسنسور دما 

P0118 بزرگ ـی سيگنال خيل –آب  یسنسور دما 

P0119 آب  یمنقطع سنسور دما  یخطا 

P0120  سنسورA  دریچه گاز   /وضعيت پدال 

P0121  سنسورA  تنظيم خارج از رنج –دریچه گاز   /وضعيت پدال 

P0122  سنسورA  کوچک ـی سيگنال خيل –دریچه گاز   /وضعيت پدال 

P0123  سنسورA  بزرگ ـی سيگنال خيل –دریچه گاز   /وضعيت پدال 

P0124 منقطع سنسور  یخطاA  دریچه گاز  /وضعيت پدال 

P0125 سوخت  کنترلبسته  یحلقه یبرا  کنندهخنک  ناکافی  یدما 

P0126 عملكرد ثابت  یبرا  کنندهخنک  ناکافی  یدما 

P0127 باال  ـی خيل یورود  هوای  یدما 

P0128  هترموستات محدود شد کنترلآب زیر  یدما (ترموستات( 

P0130  1)، سنسور  1 بانک( اکسیژنسنسو 

P0131  ولتاژ پايين   1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنسنسور 

P0132  ولتاژ باال  1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنسنسور 

P0133  آرام  دهی پاسخ   1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنسنسور 

P0134  شودـی نم هنشان داد  ـی هيچ فعاليت   1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنسنسور. 

P0135  1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P0136  2)، سنسور 1 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0137  ولتاژ پايين  – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0138  ولتاژ باال – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0139  آرام دهی پاسخ – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0140  ـی بدون هيچ فعاليت  – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0141  2)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P0142  2)، سنسور 1 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0143  ولتاژ پايين  – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0144  ولتاژ باال – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0145  آرام  دهی پاسخ –  3)، سنسور 1 بانک( اکسیژنسنسور 

P0146  بدون فعاليت  –  3)، سنسور 1 بانک( اکسیژنسنسور 

P0147  3)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P0148 تحويل سوخت  یخطا 

P0149 پاشـی سوخت شروع  یخطا 

P0150  1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنسنسور 

P0151  ولتاژ پايين –  1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنسنسور 

P0152  ولتاژ باال –  1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنسنسور 

P0153  آرام  دهی پاسخ –  1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنسنسور 

P0154  بدون فعاليت  –  1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنسنسور 

P0155  1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P0156  2)، سنسور 2 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0157  ولتاژ پايين  – 2)، سنسور 2 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0158  ولتاژ باال – 2)، سنسور 2 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0159  آرام دهی پاسخ – 2)، سنسور 2 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0160  بدون فعاليت – 2)، سنسور 2 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0161  2)، سنسور  2 بانک( اکسیژنمدار گرمكن نقص سنسور 

P0162  3)، سنسور 2 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0163  ولتاژ پايين  – 3)، سنسور 2 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0164  ولتاژ باال – 3)، سنسور 2 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0165  آرام دهی پاسخ – 3)، سنسور 2 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0166  بدون فعاليت – 3)، سنسور 2 بانک( اکسیژننقص سنسور 

P0167  3)، سنسور  2 بانک( اکسیژنمدار گرمكن نقص سنسور 

P0168 باال ـی خيل –سوخت  یدما 
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 شرح خطا  کد خطا 
P0169 سوخت  ترکیب هنسبت اشتبا 

P0170  1) بانک(نقص تصحيح سوخت 

P0171 رقيق - 1) بانک(سوخت  ترکیب 

P0172 ـی غن  – 1) بانک(سوخت  ترکیب 

P0173  2) بانک(سوخت  ترکیبنقص 

P0174 رقيق – 2) بانک(سوخت  ترکیب 

P0175 ـی غن  – 2) بانک(سوخت  ترکیب 

P0176  سوخت ترکیبسنسور 

P0177  تنظيم خارج از رنج –سوخت  ترکیبسنسور 

P0178  کوچک  ـی سيگنال خيل  –سوخت  ترکیبسنسور 

P0179  بزرگ  ـی سيگنال خيل  –سوخت  ترکیبسنسور 

P0180  سنسورA سوخت  یدما 

P0181  سنسورA تنظيم خارج از رنج –سوخت  یدما 

P0182  سنسورA کوچک  ـی سيگنال خيل –سوخت  یدما 

P0183  سنسورA بزرگ  ـی سيگنال خيل –سوخت  یدما 

P0184 منقطع سنسور  یخطاA سوخت یدما 

P0185  سنسورB سوخت  یدما 

P0186  سنسورB تنظيم خارج از رنج –سوخت  یدما 

P0187  سنسورB کوچک  ـی سيگنال خيل –سوخت  یدما 

P0188  سنسورB بزرگ  ـی سيگنال خيل –سوخت  یدما 

P0189 منقطع سنسور  یخطاB سوخت یدما 

P0190 سنسور فشار ریل سوخت پاش 

P0191  تنظيم خارج از رنج  –سنسور فشار ریل سوخت پاش 

P0192  ولتاژ پايين یورود  –سنسور فشار ریل سوخت پاش 

P0193  ولتاژ باال یورود  –سنسور فشار ریل سوخت پاش 

P0194 منقطع سنسور فشار ریل سوخت پاش  یخطا 

P0195 روغن موتور  یسنسور دما 

P0196 تنظيم خارج از رنج  –روغن موتور  یسنسور دما 

P0197 ولتاژ پايين   یورود  –روغن موتور  یسنسور دما 

P0198 ولتاژ باال  یورود  –روغن موتور  یسنسور دما 

P0199 روغن موتور یمنقطع سنسور دما  یخطا 

P02XX  هواسنجش مخلوط سوخت و 

P0200  سوخت پاش 

P0201  1)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0202  2)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0203  3)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0204  4)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0205  5)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0206  6)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0207  7)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0208  8)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0209  9)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0210  10)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0211  11)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0212  12)سيلندر ( پاشـی سوختشير 

P0213  استارت سرد   1شير 

P0214  استارت سرد   2شير 

P0215  سوخت ـی تحتان یسلونوئيدشير 

P0216 پاشـی سوخت زمان  کنترل 

P0217 بيش از حد آب یدما 

P0218 روغن گيربكس بيش از حد یدما 

P0219 باالترین سرعت موتور بيش از حد 

P0220  سنسورB  دریچه گاز   /وضعيت پدال 

P0221  سنسورB  تنظيم خارج از رنج –دریچه گاز   /وضعيت پدال 

P0222  سنسورB  کوچک ـی سيگنال خيل –دریچه گاز   /وضعيت پدال 
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 شرح خطا  کد خطا 
P0223  سنسورB  بزرگ ـی سيگنال خيل –دریچه گاز   /وضعيت پدال 

P0224 منقطع سنسور  یخطاB  دریچه گاز  /وضعيت پدال 

P0225  سنسورC  دریچه گاز /وضعيت پدال 

P0226  سنسورC  تنظيم خارج از رنج –دریچه گاز  /وضعيت پدال 

P0227  سنسورC  کوچک ـی سيگنال خيل –دریچه گاز  /وضعيت پدال 

P0228  سنسورC  بزرگ ـی سيگنال خيل –دریچه گاز  /وضعيت پدال 

P0229 منقطع سنسور  یخطاC  دریچه گاز  /وضعيت پدال 

P0230 منبع تغذيه پمپ سوخت 

P0231  ولتاژ پايين یورود  –منبع تغذيه پمپ سوخت 

P0232  ولتاژ باال یورود  –منبع تغذيه پمپ سوخت 

P0233 منقطع منبع تغذيه پمپ سوخت یخطا 

P0234 شرايط فرا تقويت موتور 

P0235  سنسورA  توربوشارژر ـی فشار تقويت 

P0236  سنسورA  تنظيم خارج از رنج –توربوشارژر  ـی فشار تقويت 

P0237  سنسورA  ولتاژ پايين یورود  –توربوشارژر  ـی فشار تقويت 

P0238  سنسورA  ولتاژ باال یورود  –توربوشارژر  ـی فشار تقويت 

P0239  سنسورB  توربوشارژر ـی فشار تقويت 

P0240  سنسورB  تنظيم خارج از رنج –توربوشارژر  ـی فشار تقويت 

P0241  سنسورB  ولتاژ پايين یورود  –توربوشارژر  ـی فشار تقويت 

P0242  سنسورB  ولتاژ باال یورود  –توربوشارژر  ـی فشار تقويت 

P0243  سلونوئيدA  دریچه تخليه توربوشارژر 

P0244  سلونوئيدA  تنظيم خارج از رنج  –دریچه تخليه توربوشارژر 

P0245  سلونوئيدA  ولتاژ پايين  یورود  –دریچه تخليه توربوشارژر 

P0246  سلونوئيدA  ولتاژ باال یورود  –دریچه تخليه توربوشارژر 

P0247  سلونوئيدB  دریچه تخليه توربوشارژر 

P0248  سلونوئيدB  تنظيم خارج از رنج  –دریچه تخليه توربوشارژر 

P0249  سلونوئيدB  ولتاژ پايين  یورود  –دریچه تخليه توربوشارژر 

P0250  سلونوئيدB  ولتاژ باال یورود  –دریچه تخليه توربوشارژر 

P0251  پمپA سوخت پاش –آرميچر  – بادامکميل (سوخت سنج سوخت پاش  کنترل( 

P0252  پمپA تنظيم خارج از رنج – )سوخت پاش –آرميچر  – بادامکميل (سوخت سنج سوخت پاش  کنترل 

P0253  پمپA زود  ـی خيل – )سوخت پاش –آرميچر  – بادامکميل (سوخت سنج سوخت پاش  کنترل 

P0254  پمپA دير ـی خيل – )سوخت پاش –آرميچر  – بادامکميل (سوخت سنج سوخت پاش  کنترل 

P0255  پمپA منقطع  یخطا – )سوخت پاش –آرميچر  – بادامکميل (سوخت سنج سوخت پاش  کنترل 

P0256  پمپB آرميچر، سوخت پاشبادامکميل (سوخت سنج سوخت پاش  کنترل ،( 

P0257  پمپB تنظيم خارج از رنج  – )، آرميچر، سوخت پاشبادامکميل (سوخت سنج سوخت پاش  کنترل 

P0258  پمپB زود  ـی خيل – )، آرميچر، سوخت پاشبادامکميل (سوخت سنج سوخت پاش  کنترل 

P0259  پمپB دير  ـی خيل – )، آرميچر، سوخت پاشبادامکميل (سوخت سنج سوخت پاش  کنترل 

P0260  پمپB متناوب  یخطا – )، آرميچر، سوخت پاشبادامکميل (سوخت سنج سوخت پاش  کنترل 

P0261  پايين ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 1سيلندر 

P0262  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 1سيلندر 

P0263  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 1سيلندر 

P0264  پايين ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 2سيلندر 

P0265  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 2سيلندر 

P0266  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 2سيلندر 

P0267  پايين ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 3سيلندر 

P0268  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 3سيلندر 

P0269  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 3سيلندر 

P0270  پايين ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 4سيلندر 

P0271  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 4سيلندر 

P0272  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 4سيلندر 

P0273  پايين ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 5سيلندر 

P0274  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 5سيلندر 

P0275  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 5سيلندر 

P0276  پايين ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 6سيلندر 

P0277  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 6سيلندر 
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 شرح خطا  کد خطا 
P0278  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 6سيلندر 

P0279  پايين ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 7سيلندر 

P0280  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 7سيلندر 

P0281  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 7سيلندر 

P0282  پايين ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 8سيلندر 

P0283  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 8سيلندر 

P0284  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 8سيلندر 

P0285  پايين ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 9سيلندر 

P0286  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 9سيلندر 

P0287  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 9سيلندر 

P0288  پايين  ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 10سيلندر 

P0289  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 10سيلندر 

P0290  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 10سيلندر 

P0291  پايين  ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 11سيلندر 

P0292  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 11سيلندر 

P0293  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 11سيلندر 

P0294  پايين  ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 12سيلندر 

P0295  باال ـی خيل – همقدار سوخت تزریق شد 12سيلندر 

P0296  باالنس  یخطا – همقدار سوخت تزریق شد 12سيلندر 

P0298 روغن موتور باالتر از حد مجاز  یدما 

P03XX  يا سيستم احتراق یبدسوز 

P0300  ـی تصادف /متعدد   هایسيلندر  یتشخيص بدسوز 

P0301  1تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0302  2تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0303  3تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0304  4تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0305  5تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0306  6تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0307  7تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0308  8تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0309  9تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0310  10تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0311  11تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0312  12تشخيص جرقه نزدن سيلندر 

P0313 ـیخال باکاز  ـی روشن نشدن موتور ناش 

P0314  زندـی جرقه نم که ینشناختن سيلندر 

P0320  سيگنالRPM )سيگنال احتراق / دلکو )دور در دقيقه 

P0321  سيگنالRPM ) تنظيم خارج از رنج  –سيگنال احتراق  / دلکو )دقيقهدور در 

P0322  سيگنالRPM )بدون سيگنال –سيگنال احتراق  / دلکو )دور در دقيقه 

P0323  سيگنالRPM )منقطع یخطا –سيگنال احتراق  / دلکو )دور در دقيقه 

P0324 کنترل یخطا Knock )ضربه( 

P0325  1)  بانک( 1سنسور ضربه 

P0326  تنظيم خارج از رنج – 1)  بانک( 1سنسور ضربه 

P0327  کوچک  ـی سيگنال خيل – 1)  بانک( 1سنسور ضربه 

P0328  بزرگ  ـی سيگنال خيل – 1)  بانک( 1سنسور ضربه 

P0329  منقطع یخطا – 1)  بانک( 1سنسور ضربه 

P0330  2)  بانک( 2سنسور ضربه 

P0331  تنظيم خارج از رنج – 2)  بانک( 2سنسور ضربه 

P0332  کوچک  ـی سيگنال خيل – 2)  بانک( 2سنسور ضربه 

P0333  بزرگ  ـی سيگنال خيل – 2)  بانک( 2سنسور ضربه 

P0334  منقطع یخطا – 2)  بانک( 2سنسور ضربه 

P0335 سنسور وضعيت ميل لنگ 

P0336  تنظيم خارج از رنج  –سنسور وضعيت ميل لنگ 

P0337  کوچک  ـی سيگنال خيل –سنسور وضعيت ميل لنگ 

P0338  بزرگ  ـی سيگنال خيل –سنسور وضعيت ميل لنگ 
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 شرح خطا  کد خطا 
P0339  منقطع یخطا –سنسور وضعيت ميل لنگ 

P0340  بادامک سنسور وضعيت ميل 

P0341  تنظيم خارج از رنج  – بادامکسنسور وضعيت ميل 

P0342  کوچک ـی سيگنال خيل – بادامکسنسور وضعيت ميل 

P0343  بزرگ ـی سيگنال خيل – بادامکسنسور وضعيت ميل 

P0344  منقطع  یخطا – بادامکسنسور وضعيت ميل 

P0345  سنسورA  2) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0346  سنسورA  تنظيم خارج از رنج – 2) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0347  سنسورA  کوچک ـی سيگنال خيل – 2) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0348  سنسورA  بزرگ ـی سيگنال خيل – 2) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0349  سنسورA  منقطع یخطا – 2) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0350 ثانويه /اوليه  پاشـی سوخت  کویل 

P0351 پاشـی سوخت  کویل A  ثانويه /اوليه 

P0352 پاشـی سوخت  کویل B  ثانويه /اوليه 

P0353 پاشـی سوخت  کویل C  ثانويه /اوليه 

P0354 پاشـی سوخت  کویل D  ثانويه /اوليه 

P0355 پاشـی سوخت  کویل E  ثانويه /اوليه 

P0356 پاشـی سوخت  کویل F  ثانويه /اوليه 

P0357 پاشـی سوخت  کویل G  ثانويه /اوليه 

P0358 پاشـی سوخت  کویل H  ثانويه /اوليه 

P0359 پاشـی سوخت  کویل I  ثانويه /اوليه 

P0360 پاشـی سوخت  کویل J  ثانويه /اوليه 

P0361 پاشـی سوخت  کویل K  ثانويه /اوليه 

P0362 پاشـی سوخت  کویل L  ثانويه /اوليه 

P0365  سنسورB  1) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0366  سنسورB  خارج از رنج  – 1) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0367  سنسورB  کوچک ـی سيگنال خيل – 1) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0368  سنسورB  بزرگ ـی سيگنال خيل – 1) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0369  سنسورB  منقطع یخطا – 1) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0370  مرجع عالمتA 

P0371  سيگنالA  باال  فرکانس –با وضوح باال 

P0372  سيگنالA  پايين  فرکانس –با وضوح باال 

P0373  سيگنالA  منقطع –با وضوح باال 

P0374  سيگنالA  بدون پالس  –با وضوح باال 

P0375  سيگنالB  با وضوح باال 

P0376  سيگنالB  باال  فرکانس –با وضوح باال 

P0377  سيگنالB  پايين  فرکانس –با وضوح باال 

P0378  سيگنالB  منقطع –با وضوح باال 

P0379  سيگنالB  بدون پالس  –با وضوح باال 

P0380  دو شاخه  /مدار تابش گرمكنA 

P0381 دو شاخه المپ تابش  / کنترل 

P0382  دو شاخه  /مدار تابش گرمكنB 

P0385  سنسورB وضعيت ميل لنگ 

P0386  سنسورB  تنظيم خارج از رنج  –وضعيت ميل لنگ 

P0387  سنسورB  ولتاژ پايين یورود  –وضعيت ميل لنگ 

P0388  سنسورB  ولتاژ باال یورود  –وضعيت ميل لنگ 

P0389  سنسورB  منقطع یخطا –وضعيت ميل لنگ 

P0390  سنسورB  2) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0391  سنسورB  تنظيم خارج از رنج – 2) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0392  سنسورB  ولتاژ پايين یورود   – 2) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0393  سنسورB  ولتاژ باال یورود   – 2) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P0394  سنسورB  منقطع یخطا – 2) بانک( بادامکوضعيت ميل 

P04XX ـی آاليندگ کمکی  یها کنترل 

P0400  برگشت گاز اگزوز 

P0401  ناکافی مقدار  –برگشت گاز اگزوز 

P0402  مقدار بيش از حد  –برگشت گاز اگزوز 

P0403 )ـیخروج /شير ( )برگشت دور( EGR 

P0404  تنظيم خارج از رنج  –برگشت دود 

P0405  سنسور  –برگشت دودA –  ولتاژ پايين  یورود 

P0406  سنسور  –برگشت دودA –  ولتاژ باال یورود 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
P0407  سنسورB –  ولتاژ پايين   یورود  –برگشت دود 

P0408  سنسورB –  ولتاژ باال  یورود  –برگشت دود 

P0409  سنسورA  برگشت دود 

P0410  ثانويه هوایسيستم تزریق 

P0411  جریان نادرست  –ثانويه  هوایسيستم تزریق 

P0412  ثانويه  هوای کنترلشيرA 

P0413  ثانويه  هوای کنترلشيرA –  اتصال باز 

P0414  ثانويه  هوای کنترلشيرA –  کوتاهاتصال 

P0415  ثانويه  هوای کنترلشيرB 

P0416  ثانويه  هوای کنترلشيرB –  اتصال باز 

P0417  ثانويه  هوای کنترلشيرB –  کوتاهاتصال 

P0418  مدار رلهA  ثانويه هوایسيستم تزریق 

P0419  مدار رلهB  ثانويه هوایسيستم تزریق 

P0420  از آستانه  تر پايين  –  1) بانک( کاتالیزور سيستم   ـی ايکار 

P0421  آرام ـی خيل – 1) بانک( کاتالیزور کردنفاز گرم 

P0422  از آستانه  ترپايين – 1) بانک( ـی اصل کاتالیزوردرجه تبديل مبدل 

P0423  از آستانه ترپايين – 1) بانک (گرمكن دار  کاتالیزوردرجه تبديل مبدل 

P0424 از آستانه  ترپايين – 1) بانک(گرمكن دار  کاتالیزورمبدل   یدما 

P0425 1)  بانک( کاتالیزورمبدل   یسنسور دما 

P0426 تنظيم خارج از رنج  – 1)  بانک( کاتالیزورمبدل   یسنسور دما 

P0427 ولتاژ پايين  یورود  – 1)  بانک( کاتالیزورمبدل   یسنسور دما 

P0428 ولتاژ باال یورود  – 1)  بانک( کاتالیزورمبدل   یسنسور دما 

P0429  کاتالیزور گرمكن مبدل 

P0430  از آستانه  تر پايين  –  2) بانک( کاتالیزور سيستم   ـی ايکار 

P0431  آرام ـی خيل – 2) بانک( کاتالیزور کردنفاز گرم 

P0432  از آستانه  ترپايين – 2) بانک( ـی اصل کاتالیزوردرجه تبديل مبدل 

P0433  از آستانه  ترپايين – 2)  بانک(دار گرمكن  کاتالیزوردرجه تبديل مبدل 

P0434 از آستانه  ترپايين – 2) بانک(دار گرمكن  کاتالیزورمبدل   یدما 

P0435 2)  بانک( کاتالیزورمبدل   یسنسور دما 

P0436 تنظيم خارج از رنج  – 2)  بانک( کاتالیزورمبدل   یسنسور دما 

P0437 ولتاژ پايين  یورود  – 2)  بانک( کاتالیزورمبدل   یسنسور دما 

P0438 ولتاژ باال یورود  – 2)  بانک( کاتالیزورمبدل   یسنسور دما 

P0439   2) بانک ( کاتالیزورگرمكن مبدل 

P0440  سوخت  تبخيرکنندهسيستم 

P0441  ناکافی نتيجه  –سوخت   تبخيرکنندهسيستم 

P0442  کم تراوش سيستم  –سوخت   تبخيرکنندهسيستم 

P0443  تبخير سوخت /شير باززا 

P0444  اتصال باز مدار  –تبخير سوخت  /شير باززا 

P0445  مدار  کوتاهاتصال  –تبخير سوخت  /شير باززا 

P0446  سوخت تبخيرکنندهسيستم تهويه 

P0447  اتصال باز  –سوخت  تبخيرکنندهسيستم تهويه 

P0448 مدار کوتاهاتصال  –سوخت  تبخيرکنندهتهويه   سيستم 

P0449  تبخير  ـی آاليندگ  کنترلشير تهويه سيستم   /مدار سلونوئيد 

P0450  بخار سوخت /سنسور فشار 

P0451  تنظيم خارج از رنج  –بخار سوخت  /سنسور فشار 

P0452  کوچک ـی سيگنال خيل –بخار سوخت  /سنسور فشار 

P0453  بزرگ ـی سيگنال خيل –بخار سوخت  /سنسور فشار 

P0454  متناوب  یخطا –بخار سوخت  /سنسور فشار 

P0455  تراوش سيستم زیاد –سوخت  تبخيرکنندهسيستم 

P0456  کم  ـی تراوش خيل –سوخت   تبخيرکنندهسيستم 
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 شرح خطا  کد خطا 
P0457  باز است  /نيست  باک کالهک –سوخت   تبخيرکنندهسيستم 

P0460  سوخت باکسنسور سطح 

P0461  تنظيم خارج از رنج  –سوخت  باکسنسور سطح 

P0462  کوچک  ـی سيگنال خيل –سوخت  باکسنسور سطح 

P0463  بزرگ  ـی سيگنال خيل –سوخت  باکسنسور سطح 

P0464  منقطع یخطا –سوخت  باکسنسور سطح 

P0465 سنسور باززا 

P0466  تنظيم خارج از رنج –سنسور باززا 

P0467  کوچک ـی سيگنال خيل –سنسور باززا 

P0468  بزرگ ـی سيگنال خيل –سنسور باززا 

P0469  منقطع  یخطا –سنسور باززا 

P0470 ـی سنسور فشار گاز خروج 

P0471 تنظيم خارج از رنج – ـی سنسور فشار گاز خروج 

P0472 ولتاژ پايين یورود  – ـی سنسور فشار گاز خروج 

P0473 ولتاژ باال یورود  – ـی سنسور فشار گاز خروج 

P0474 منقطع یخطا – ـی سنسور فشار گاز خروج 

P0475  ـی فشار گاز خروج کنترلشير 

P0476  تنظيم خارج از رنج  – ـی فشار گاز خروج کنترلشير 

P0477  ولتاژ پايين یورود  – ـی فشار گاز خروج کنترلشير 

P0478  ولتاژ باال یورود  – ـی فشار گاز خروج کنترلشير 

P0479  منقطع ی خطا – ـی فشار گاز خروج کنترلشير 

P0480  1 کنندهخنکفن   کنترلمدار 

P0481  2 کنندهخنکفن   کنترلمدار 

P0482  3 کنندهخنکفن   کنترلمدار 

P0483 3 کنندهخنکفن  ـی درست  کچ 

P0484  جریان بيش از حد  – کنندهخنک ـی مدار فن 

P0485  کنندهخنکفن  –منبع  /اتصال مدار به زمين 

P0486  سنسور برگشت دودB 

P0487  برگشت دود  ترکیبی   یقسمت ها  کنترل 

P0488 تنظيم خارج از رنج  –برگشت دود   ترکیبی  یقسمت ها کنترل 

P0491  1) بانک (ثانويه  هوایسيستم 

P0492  2) بانک (ثانويه  هوایسيستم 

P05XX دور آرام کنترلسرعت خودرو و سيستم  کنترل 

P0500 سنسور سرعت خودرو 

P0501  تنظيم خارج از رنج –سنسور سرعت خودرو 

P0502  کوچک  ـی سيگنال خيل  –سنسور سرعت خودرو 

P0503  منقطع  /نامنظم  /سيگنال باال  –سنسور سرعت خودرو 

P0505 سرعت دور آرام  کنترل 

P0506 پايين ـی سرعت خيل –سرعت دور آرام  کنترل 

P0507 باال ـی سرعت خيل –سرعت دور آرام  کنترل 

P0508 به زمين  کوتاهاتصال  –سرعت دور آرام  کنترل 

P0509 به  کوتاهاتصال  –سرعت دور آرام  کنترل+B 

P0510 سوئيچ دور آرام 

P0512  استارتر  یانداز راه  یدرخواست برا 

P0513 ايموبياليزر  کلید  هاشتبا  دهی کد 

P0515 ی باطر  یسنسور دما 

P0516 به زمين  کوتاهاتصال  – یباطر  یسنسور دما 

P0517 به  کوتاهاتصال  – یباطر  یسنسور دما+B 

P0520  سنسور فشار روغن موتور  /سوئيچ  ـی نقص فن 

P0521  تنظيم خارج از رنج –سنسور فشار روغن موتور  /سوئيچ 

P0522  ولتاژ پايين –سنسور فشار روغن موتور  /سوئيچ 

P0523  ولتاژ باال –سنسور فشار روغن موتور  /سوئيچ 

P0524  پايين ـی خيل –فشار روغن موتور 

P0530  هوا سنسور فشار تهويه 

P0531  تنظيم خارج از رنج – هواسنسور فشار تهويه 
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 شرح خطا  کد خطا 
P0532  کوچک  ـی سيگنال خيل –  هواسنسور فشار تهويه 

P0533  بزرگ  ـی سيگنال خيل – هواسنسور فشار تهويه 

P0534  هواعدم وجود شارژ مبرد تهويه 

P0540  ی ورود  هوایپيش گرمكن 

P0541  به زمين  کوتاهاتصال  – یورود  هوایپيش گرمكن 

P0542  به  کوتاهاتصال  – یورود  هوایپيش گرمكن+B 

P0544 ـی گاز خروج یسنسور دما 

P0545 به زیمن  کوتاهاتصال  – ـی گاز خروج یسنسور دما 

P0546 به  کوتاهاتصال  – ـی گاز خروج یسنسور دما+B 

P0547 2) بانک( ـی گاز خروج یسنسور دما 

P0548 به زمين  کوتاهاتصال   – 2) بانک( ـی گاز خروج یسنسور دما 

P0549 به  کوتاهاتصال   – 2) بانک( ـی گاز خروج یسنسور دما+B 

P0550   هیدرولیک سنسور فشار فرمان 

P0551  تنظيم خارج از رنج  – هیدرولیکسنسور فشار فرمان 

P0552  کوچک ـی سيگنال خيل – هیدرولیکسنسور فشار فرمان 

P0553  بزرگ ـی سيگنال خيل – هیدرولیکسنسور فشار فرمان 

P0554   منقطع  یخطا  –  هیدرولیکسنسور فشار فرمان 

P0560  سيستم منبع تغذيه 

P0561  ولتاژ متناوب  –منبع تغذيه سيستم 

P0562  پايين ـی ولتاژ خيل –منبع تغذيه سيستم 

P0563  باال  ـی ولتاژ خيل –منبع تغذيه سيستم 

P0564 ی نقص سيگنال ورود  –سرعت  کنترل کارسيستم خود 

P0565 سيگنال روشن  –سرعت  کنترل کارسيستم خود 

P0566 سيگنال خاموش –سرعت  کنترل کارسيستم خود 

P0567 تكرار سيگنال  –سرعت  کنترل کارسيستم خود 

P0568 تنظيم سيگنال –سرعت  کنترل کارسيستم خود 

P0569 سيگنال بيش از حد مجاز  –سرعت  کنترل کارسيستم خود 

P0570 سيگنال شتاب  –سرعت  کنترل کارسيستم خود 

P0571 مدار ترمز  –سرعت  کنترل کارسيستم خودA 

P0572 مدار ترمز  –سرعت  کنترل کارسيستم خودA –  ولتاژ پايين یورود 

P0573 مدار ترمز  –سرعت  کنترل کارسيستم خودA –  ولتاژ باال  یورود 

P0574 باال  ـی خيل ـی سرعت رانندگ –سرعت  کنترل کارسيستم خود 

P0575 ی مدار ورود  –سرعت  کنترل کارسيستم خود 

P0576 به زمين  کوتاهاتصال  یمدار ورود  –سرعت    کنترل کار سيستم خود 

P0577 به  کوتاهاتصال  یمدار ورود  –سرعت    کنترل کار سيستم خود+B 

P06XX کامپیوتر و  ـی خروج یمدارها 

P0600 سریال اينترفيس 

P0601 یخطا Cheeksum  الکترونیک کنترلواحد 

P0602  ی ریز برنامه یخطا – الکترونیک کنترلواحد 

P0603  حافظه ـی روزرسانبه یخطا – الکترونیک کنترلواحد 

P0604  یخطا – الکترونیک کنترلواحد RAM  )ـیتصادف ـی حافظه دسترس( 

P0605  یخطا – الکترونیک کنترلواحد ROM )ـیحافظه فقط خواندن( 

P0606  الکترونیک کنترلواحد 

P0607  ه محدود شد الکترونیک کنترلعمل واحد 

P0608 ماژول  کنترلVSS )ـی خروج – )سنسور سرعت خودرو A 

P0609 ماژول  کنترلVSS )ـی خروج – )سنسور سرعت خودرو B 

P0610  خاص یا وسيله  یخطا  یبرا  کنترلواحد 

P0615  رله اتصال استارتر 

P0616  به زمين کوتاهاتصال  –رله اتصال استارتر 

P0617  به  کوتاهاتصال  –رله اتصال استارتر+B 

P0618  سوخت جانشين معيوب یبرا  کنترلواحد 

P0619  سوخت جانشين معيوب یبرا  کنترلواحد 

P0620  دينام  کنترلمدار 

P0621  المپ  کنترلمدارL دينام 

P0622  ميدان   کنترلمدارF   دينام 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
P0623  نشانگر شارژالمپ 

P0624   باک   کالهک  یدهندهنشانالمپ 

P0630  يا نادرست هنشد ریزیبرنامه  –خودرو  ـی شناساي هموتور، شمار  کنترل یهشمار 

P0631  يا نادرست  هنشد ریزیبرنامه –خودرو  ـی شناساي ه، شمار دندهجعبه  کنترل یهشمار 

P0635 هیدرولیک فرمان  انداز راه 

P0636 به زمين  کوتاهاتصال  – هیدرولیکفرمان  انداز راه 

P0637 به  کوتاهاتصال  – هیدرولیکفرمان  انداز راه+B 

P0638 تنظيم خارج از رنج – 1) بانک(دریچه گاز  کنترل 

P0639 تنظيم خارج از رنج – 2) بانک(دریچه گاز  کنترل 

P0640 ی ورود  هوایپيش گرمكن   کنترل 

P0645 هواتهويه  کمپرسور  کوپلینگرله  انداز راه 

P0646 به زمين  کوتاهاتصال  – هواتهويه  کمپرسور  کوپلینگرله  انداز راه 

P0647 به   کوتاهاتصل  – هواتهويه  کمپرسور  کوپلینگرله  انداز راه+B 

P0648   ايموبياليزر  یبرا  کنترلالمپ 

P0649 سرعت خودرو  یخطر برا  یدهندهنشان 

P0650  نماعيب چراغ  کنترلمدار 

P0654  ـی مدار خروج RPM )موتور )دور در دقيقه 

P0655  موتور  کردنالمپ داغ  ـی خروج  کنترلمدار 

P0656 سطح سوخت  ـی نقص مدار خروج 

P0660  1) بانک( یمانيفولد ورود  ـی چند وضعيت  کنترلشير 

P0661 به زمين  کوتاهاتصال  – 1) بانک( یمانيفولد ورود  ـی چند وضعيت  کنترل  شير 

P0662  به  کوتاهاتصال  – 1) بانک( یمانيفولد ورود  ـی چند وضعيت  کنترلشير+B 

P0663  2) بانک( یمانيفولد ورود  ـی چند وضعيت  کنترلشير 

P0664 به زمين  کوتاهاتصال  – 2) بانک( یمانيفولد ورود  ـی چند وضعيت  کنترل  شير 

P0665  به  کوتاهاتصال  – 2) بانک( یمانيفولد ورود  ـی چند وضعيت  کنترلشير+B 

P0670  شمع گرمكن  یبقا کنترلواحد 

P0671  1شمع گرمكن، سيلندر 

P0672  2سيلندر 

P0673  3سيلندر 

P0674  4سيلندر 

P0675  5سيلندر 

P0676  6سيلندر 

P0677  7سيلندر 

P0678  8سيلندر 

P0683  شمع گرمكن  یموتور و واحد بقا کنترلارتباط بين 

P0684  معيوب  –شمع گرمكن  یموتور و واحد بقا کنترلارتباط بين 

P07XX  دنده جعبه –شمع گرمكن  یموتور و واحد بقا کنترلارتباط بين 

P0700 ه دندسيستم جعبه کنترل 

P0701 تنظيم خارج از رنج  – هدندسيستم جعبه کنترل 

P0702 ـی نقص الكتریك – هدندسيستم جعبه کنترل 

P0703  مدارB  مبدل گشتاور /سوئيچينگ ترمز 

P0704  کالچ نقص سوئيچ 

P0705 ـی نقص سنسور وضعيت رانندگ 

P0706 تنظيم خارج از رنج  – ـی نقص سنسور وضعيت رانندگ 

P0707 کوچک  ـی سيگنال خيل – ـی نقص سنسور وضعيت رانندگ 

P0708 بزرگ  ـی سيگنال خيل – ـی نقص سنسور وضعيت رانندگ 

P0709 منقطع  یخطا – ـی نقص سنسور وضعيت رانندگ 

P0710 دندهجعبه روغن  یسنسور دما 

P0711 تنظيم خارج از رنج  – دندهجعبه روغن  یسنسور دما 

P0712 کوچک  ـی سيگنال خيل – دندهجعبه روغن  یسنسور دما 

P0713 بزرگ  ـی سيگنال خيل – دندهجعبه روغن  یسنسور دما 

P0714 منقطع  یخطا – دندهجعبه روغن  یسنسور دما 

P0715  توربين  یسنسور سرعت ورود 

P0716  تنظيم خارج از رنج  –توربين  یسنسور سرعت ورود 

P0717  بدون سيگنال –توربين  یسنسور سرعت ورود 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
P0718  منقطع  یخطا  –توربين  یسنسور سرعت ورود 

P0719  مدارB  ولتاژ پايين یورود  –مبدل گشتاور  /سوئيچينگ ترمز 

P0720 ـی سنسور سرعت خروج 

P0721 تنظيم خارج از رنج – ـی سنسور سرعت خروج 

P0722 بدون سيگنال – ـی سنسور سرعت خروج 

P0723 منقطع یخطا – ـی سنسور سرعت خروج 

P0724  مدارB  ولتاژ باال یورود  –مبدل گشتاور  /سوئيچينگ ترمز 

P0725  سنسور سرعت موتور 

P0726  تنظيم خارج از رنج –سنسور سرعت موتور 

P0727  بدون سيگنال –سنسور سرعت موتور 

P0728  منقطع  یخطا –سنسور سرعت موتور 

P0730  نادرست  -نسبت انتقال دور 

P0731  نادرست  هنسبت اولين دند –نسبت انتقال دور 

P0732  نادرست  هنسبت دومين دند –نسبت انتقال دور 

P0733  نادرست  هنسبت سومين دند –نسبت انتقال دور 

P0734  نادرست  هنسبت چهارمين دند –نسبت انتقال دور 

P0735  نادرست  هنسبت پنجمين دند –نسبت انتقال دور 

P0736 نسبت نادرست  –عقب  هنسبت انتقال دور دند 

P0740  کالچ نقص مبدل گشتاور 

P0741  کالچگيرپاژ يا عملكرد مبدل گشتاور off 

P0742  کالچگيرپاژ مبدل گشتاور on 

P0743 مبدل گشتاور کالچ ـی نقص الكتریك 

P0744  مبدل گشتاور کالچنقص منقطع 

P0745  شير سلونوئيدA فشار  کنترل 

P0746  عملكرد يا گيرپاژ شير سلونوئيدA فشار  کنترل– off 

P0747  گيرپاژ شير سلونوئيدA فشار  کنترل- on 

P0748 شير سلونوئيد  ـی نقص الكتریكA فشار کنترل 

P0749  نقص منقطع شير سلونوئيدA  فشار  کنترلفشار 

P0750  شير سلونوئيدA ه تعويض دند 

P0751  شير سلونوئيدA يا گيرپاژ  ـی ايکار  – هتعويض دندoff 

P0752  شير سلونوئيدA گيرپاژ  – هتعويض دندon 

P0753  شير سلونوئيدA ـی نقص الكتریك – هتعويض دند 

P0754  شير سلونوئيدA نقص منقطع  – هتعويض دند 

P0755  شير سلونوئيدB ه تعويض دند 

P0756  شير سلونوئيدB عملكرد يا گيرپاژ  – هتعويض دندoff 

P0757  شير سلونوئيدB گيرپاژ  – هتعويض دندon 

P0758  شير سلونوئيدB ـی نقص الكتریك – هتعويض دند 

P0759  شير سلونوئيدB نقص منقطع  – هتعويض دند 

P0760  شير سلونوئيدC ه تعويض دند 

P0761  شير سلونوئيدC عملكرد يا گيرپاژ  – هتعويض دندoff 

P0762  شير سلونوئيدC گيرپاژ  – هتعويض دندon 

P0763  شير سلونوئيدC ـی نقص الكتریك – هتعويض دند 

P0764  شير سلونوئيدC نقص منقطع  – هتعويض دند 

P0765  شير سلونوئيدD ه تعويض دند 

P0766  شير سلونوئيدD عملكرد يا گيرپاژ  – هتعويض دندoff 

P0767  شير سلونوئيدD گيرپاژ  – هتعويض دندon 

P0768  شير سلونوئيدD ـی نقص الكتریك – هتعويض دند 

P0769  شير سلونوئيدD نقص منقطع  – هتعويض دند 

P0770  شير سلونوئيدE ه تعويض دند 

P0771  شير سلونوئيدE عملكرد يا گيرپاژ  – هتعويض دندoff 

P0772  شير سلونوئيدE گيرپاژ  – هتعويض دندon 

P0773  شير سلونوئيدE ـی نقص الكتریك – هتعويض دند 

P0774  شير سلونوئيدE نقص منقطع  – هتعويض دند 

P0775  شير سلونوئيدB فشار  کنترل 

P0776  شير سلونوئيدB عملكرد يا گيرپاژ  –فشار  کنترلoff 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
P0777  شير سلونوئيدB گيرپاژ  –فشار  کنترلon 

P0778  شير سلونوئيدB ـی نقص الكتریك –فشار  کنترل 

P0779  شير سلونوئيدB نقص منقطع  –فشار  کنترل 

P0780  ـی رانندگ مرحله 

P0781  2-1 ـی مرحله رانندگ 

P0782  3-2 ـی مرحله رانندگ 

P0783  4-3 ـی مرحله رانندگ 

P0784  5-4 ـی مرحله رانندگ 

P0785  هتعويض دند /شير سلونوئيد تايمينگ 

P0786  تنظيم خارج از رنج – هتعويض دند /شير سلونوئيد تايمينگ 

P0787  کوچک ـی سيگنال خيل – هتعويض دند /شير سلونوئيد تايمينگ 

P0788  بزرگ ـی سيگنال خيل – هتعويض دند /شير سلونوئيد تايمينگ 

P0789  نقص منقطع  – هتعويض دند /شير سلونوئيد تايمينگ 

P0790 انتخاب برنامه  کلید 

P0791 واسط  هسنسور سرعت ميل دند 

P0792 تنظيم خارج از رنج  –واسط   هسنسور سرعت ميل دند 

P0793 بدون سيگنال –واسط   هسنسور سرعت ميل دند 

P0794 نقص منقطع  –واسط   هسنسور سرعت ميل دند 

P0795  فشار  کنترلشير سلونوئيد 

P0796  عملكرد يا گيرپاژ  –فشار  کنترلشير سلونوئيدoff 

P0797  گيرپاژ   –فشار  کنترلشير سلونوئيدon 

P0798  ـی نقص الكتریك  –فشار  کنترلشير سلونوئيد 

P0799  نقص منقطع –فشار  کنترلشير سلونوئيد 

P08XX دنده جعبه 

P0801  عقب  هدند هبازدارند کنترلمدار 

P0803  4-1  – )هپرش دند(سلونوئيد  کنترلمدار Upshift 

P0804  4-1 – )هپرش دند(المپ  کنترلمدار  Upshift 

P0805  کالچ سنسور وضعيت 

P0806  تنظيم خارج از رنج – کالچسنسور وضعيت 

P0807  به زمين  کوتاهاتصال  کالچسنسور وضعيت 

P0808  به  کوتاه اتصال  –  کالچسنسور وضعيت+B 

P0809  نقص منقطع  – کالچسنسور وضعيت 

P0810   کالچوضعيت    کنترل نقص 

P0811  زیاد  ـی خيل کالچانحراف 

P0812 مدار وصل  –عقب  هدند 

P0813 مدار قطع  –عقب  هدند 

P0814 ـی نشانگر وضعيت رانندگ 

P0815  سوئيچ ضد قفلUpshift 

P0816 Downshift  دآمه 

P0817 استارتر  همدار بازدارند 

P0818  ی محرکهسيستم  یسوئيچ جداساز 

P0820  سنسور وضعيتX-Y سوئيچ اهرم 

P0821 در جهت  هوضعيت دسته دندX 

P0822 در جهت  هوضعيت دسته دندY 

P0823 در جهت  هوضعيت دسته دندX منقطع 

P0824 در جهت  هوضعيت دسته دندY منقطع 

P0825 هوضعيت سوئيچ دسته دند Upshift/downshift 

P0830  سوئيچA  کالچ پدال 

P0831  سوئيچA  به زمين  کوتاهاتصال  – کالچپدال 

P0832  سوئيچA  به  کوتاهاتصال  – کالچپدال+B 

P0833  سوئيچB  کالچ پدال 

P0834  سوئيچB  به زمين  کوتاهاتصال  – کالچپدال 

P0835  سوئيچB  به  کوتاهاتصال  – کالچپدال+B 

P0836  4چرخ  یمدار فعالساز– 

P0837  تنظيم خارج از رنج – 4 –چرخ  یمدار فعالساز 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
P0838  به زمين  کوتاهاتصال  – 4 –چرخ  یمدار فعالساز 

P0839  به  کوتاهاتصال  – 4 –چرخ  یمدار فعالساز+B 

P0840  سوئيچA  دنده جعبهيا سنسور فشار روغن 

P0841  سوئيچA  تنظيم خارج از رنج  – دندهجعبهيا سنسور فشار روغن 

P0842  سوئيچA  به زمين  کوتاهاتصال  – دندهجعبهيا سنسور فشار روغن 

P0843  سوئيچA  به  کوتاهاتصال  – دندهجعبهيا سنسور فشار روغن+B 

P0844  سوئيچA  نقص منقطع  – دندهجعبهيا سنسور فشار روغن 

P0845  سوئيچB  دنده جعبهيا سنسور فشار روغن 

P0846  سوئيچB  تنظيم خارج از رنج  – دندهجعبهيا سنسور فشار روغن 

P0847  سوئيچB  به زمين  کوتاهاتصال  – دندهجعبهيا سنسور فشار روغن 

P0848  سوئيچB  به  کوتاهاتصال  – دندهجعبهيا سنسور فشار روغن+B 

P0849  سوئيچB  نقص منقطع  – دندهجعبهيا سنسور فشار روغن 

P1000  ،دستورالعمل را ببينيد  کتبی  راهنمایمورد خاص 

P1100  باال ـی خيل –ولتاژ مرجع 

P1101  هواتراوش  /پايين  ـی ولتاژ خيل – 1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار سنسور 

P1102  به  کوتاهاتصال  – 1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور+B 

P1103  پايين ـی خيل ـی ولتاژ خروج – 1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1104  هواتراوش  /پايين  ـی ولتاژ خيل – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار سنسور 

P1105  به  کوتاهاتصال  – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور+B 

P1106  هواتراوش  /پايين  ـی ولتاژ خيل – 1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار سنسور 

P1107  به  کوتاهاتصال  – 1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور+B 

P1108  پايين ـی خيل یولتاژ ورود  – 1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1109  هواتراوش  /پايين  ـی ولتاژ خيل – 2)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار سنسور 

P1110  به  کوتاهاتصال  – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور+B 

P1111  سيگنال خارج از مرآز  – 1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار سنسور 

P1112  سيگنال خارج از مرآز  – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار سنسور 

P1113  سيگنال خارج از مرآز  – 1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار سنسور 

P1114  سيگنال خارج از مرآز  – 2)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار سنسور 

P1115  به زمين  کوتاهاتصال  – 1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1116  اتصال باز  – 1)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1117  به زمين  کوتاهاتصال  – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1118  اتصال باز  – 2)، سنسور 1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1119  به زمين  کوتاهاتصال  – 1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1120  اتصال باز  – 1)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1121  به زمين  کوتاهاتصال  – 2)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1122  اتصال باز  – 2)، سنسور 2 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1123 ـی غن  ـی سيستم خيل – 1) بانک( بلندمدتبه مخلوط سوخت در  ـی افزودن  هوای 

P1124 رقيق ـی سيستم خيل – 1) بانک( بلندمدتبه مخلوط سوخت در  ـی افزودن  هوای 

P1125 ـی غن  ـی سيستم خيل – 2) بانک( بلندمدتبه مخلوط سوخت در  ـی افزودن  هوای 

P1126 رقيق ـی سيستم خيل – 2) بانک( بلندمدتبه مخلوط سوخت در  ـی افزودن  هوای 

P1127  ـی غن  ـی سيستم خيل – 1) بانک( بلندمدتبه مخلوط سوخت در  ـی افزودن  هوایسوخت و 

P1128  رقيق ـی سيستم خيل – 1) بانک( بلندمدتبه مخلوط سوخت در  ـی افزودن  هوایسوخت و 

P1129  ـی غن  ـی سيستم خيل – 2) بانک( بلندمدتبه مخلوط سوخت در  ـی افزودن  هوایسوخت و 

P1130  رقيق ـی سيستم خيل – 2) بانک( بلندمدتبه مخلوط سوخت در  ـی افزودن  هوایسوخت و 

P1131 است هدير فعال شد ـی بستن حلقه خيل. 

P1132  باال ـی ولتاژ خيل – 1)، سنسور 2+1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1133  پايين ـی ولتاژ خيل – 1)، سنسور 2+1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1134  باال ـی ولتاژ خيل – 2)، سنسور 2+1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 
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 شرح خطا  کد خطا 
P1135  پايين ـی ولتاژ خيل – 2)، سنسور 2+1 بانک( اکسیژنمدار گرمكن سنسور 

P1136 رقيق ـی سيستم خيل – 1) بانک( بلندمدتمخلوط سوخت در  ـی سوخت افزودن 

P1137  غليظ ـی سيستم خيل – 1) بانک( بلندمدتمخلوط سوخت در  ـی افزودنسوخت 

P1138 رقيق ـی سيستم خيل – 2) بانک( بلندمدتمخلوط سوخت در  ـی سوخت افزودن 

P1139 ـیغن  ـی سيستم خيل – 2) بانک( بلندمدتمخلوط سوخت در  ـی سوخت افزودن 

P1140 رنج  /عملكرد  یخطا  –بار  یمتقابل محاسبه  ـی بررس 

P1141 اتصال باز  –بار  یمتقابل محاسبه  ـی بررس 

P1142 پايين ـی ولتاژ خيل –بار  یمتقابل محاسبه  ـی بررس 

P1143 باال  ـی ولتاژ خيل –بار  یمتقابل محاسبه  ـی بررس 

P1144 موتور کنندهخنک ینقص تعويض برق مدار دما 

P1145 ریل سوخت پاش  ـی توان چند وضعيت  کنندهتقويت  هنقص طبق 

P1146  2) بانک( هواجریان  هنقص مدار تود 

P1147 2) بانک(موتور  کنندهخنک  ینقص مدار دما 

P1148  2) بانک( یورو  هوای ینقص مداردما 

P1149  2) بانک (نقص فشار مطلق مانيفولد 

P1150 رنج  /نقص عملكرد  –محيط   یدما 

P1151 اتصال باز  –محيط   یدما 

P1152 پايين ـی ولتاژ خيل –محيط   یدما 

P1153 باال  ـی ولتاژ خيل –محيط   یدما 

P1154 نقص تعويض برق مانيفولد 

P1155 رنج /نقص عملكرد   –موتور  همحفظ  یدما 

P1156 اتصال باز  –موتور  همحفظ  یدما 

P1157 پايين ـی ولتاژ خيل –موتور  همحفظ  یدما 

P1158 باال ـی ولتاژ خيل –موتور  همحفظ  یدما 

P1159 ی ورود  هوای ینقص توربوشارژر با دما 

P1160 رنج سيگنال پايين –شارژ  هوای یسنسور دما 

P1161 رنج سيگنال باال –شارژ  هوای یسنسور دما 

P1162  2)  بانک(نقص مدار سنسور وضعيت دریچه گاز 

P1163  پايين ـی خيل –سطح روغن موتور 

P1164  مدار کوتاهاتصال  –شارژر  – یفشار ورود  – 1تنظيم ثبات 

P1165  اتصال باز مدار –شارژر  – یفشار ورود  – 1تنظيم ثبات 

P1168  مدار کوتاهاتصال  –شارژر  – یفشار ورود  – 2تنظيم ثبات 

P1169  اتصال باز مدار –شارژر  – یفشار ورود  – 2تنظيم ثبات 

P1170  رزونانس مانيفولد ـی تقويت مدار قسمت چند وضعيت نقص طبقه 

P1171  رنج  /عملكرد  یخطا – 2سيگنال  –دریچه گاز  یانداز  کارپتانسيومتر به 

P1172  پايين ـی ولتاژ خيل – 2سيگنال  –دریچه گاز  یانداز  کارپتانسيومتر به 

P1173  باال  ـی ولتاژ خيل – 2سيگنال  –دریچه گاز  یانداز  کارپتانسيومتر به 

P1174  1 بانک  – 1 اکسیژنسنسور 

P1175  2 بانک  – 1 اکسیژنسنسور 

P1176  1 بانک  – 1 اکسیژنسنسور 

P1177  2 بانک  – 1 اکسیژنسنسور 

P1178  1 بانک  – 1 اکسیژنسنسور 

P1179  2 بانک  – 1 اکسیژنسنسور 

P1180  انحراف سرما کنترل –مثبت  –ماندگار  – کیفیتمكانيزم تطبيق 

P1181  انحراف سرما کنترل – ـی منف –ماندگار  – کیفیتمكانيزم تطبيق 

P1182  انحراف گرما  کنترل –مثبت  –ماندگار  – کیفیتمكانيزم تطبيق 

P1183  انحراف گرما کنترل – ـی منف –ماندگار  – کیفیتمكانيزم تطبيق 

P1184  مدار  کوتاهاتصال  – کیفیت مكانيزم تطبيق 

P1185  اتصال باز مدار – کیفیتمكانيزم تطبيق 

P1186  2)سنسور  – 1 بانک( اکسیژنگرمكن سنسور 

P1187  2)سنسور  – 2 بانک( اکسیژنگرمكن سنسور 

P1188  باال ـی انحراف خيل – 1 بانکغلظت سوخت 

P1189  باال ـی انحراف خيل – 2 بانکغلظت سوخت 

P1190 رنج سيگنال پايين –اساليد  حرکت کیفیت 

P1191 رنج سيگنال باال  –اساليد  حرکت کیفیت 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
P1192 قطع وضعيت غير ممكن است –اساليد  حرکت کیفیت 

P1193  غير ممكن است  حرکت توقف  –اساليد   حرکت  کیفیت 

P1194  ـی نقص فن –اساليد   حرکت  کیفیت 

P1201  مدار سوخت پاش 1نقص سيلندر 

P1202  مدار سوخت پاش 2نقص سيلندر 

P1203  مدار سوخت پاش 3نقص سيلندر 

P1204  مدار سوخت پاش 4نقص سيلندر 

P1205  مدار سوخت پاش 5نقص سيلندر 

P1206  مدار سوخت پاش 6نقص سيلندر 

P1207  مدار سوخت پاش 7نقص سيلندر 

P1208  مدار سوخت پاش 8نقص سيلندر 

P1209  مدار سوخت پاش 9نقص سيلندر 

P1210  مدار سوخت پاش 10نقص سيلندر 

P1211  مدار سوخت پاش 11نقص سيلندر 

P1212  مدار سوخت پاش 12نقص سيلندر 

P1213  به  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  1سيلندر+B 

P1214  به  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  2سيلندر+B 

P1215  به  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  3سيلندر+B 

P1216  به  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  4سيلندر+B 

P1217  به  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  5سيلندر+B 

P1218  به  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  6سيلندر+B 

P1219  به  کوتاهاتصال   –سوخت پاش مدار  7سيلندر+B 

P1220  به  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  8سيلندر+B 

P1221  به  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  9سيلندر+B 

P1222  به  کوتاهاتصال  –مدار سوخت پاش  10سيلندر+B 

P1223  به  کوتاهاتصال  –مدار سوخت پاش  11سيلندر+B 

P1224  به  کوتاهاتصال  –مدار سوخت پاش  12سيلندر+B 

P1225  به زمين  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  1سيلندر 

P1226  به زمين  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  2سيلندر 

P1227  به زمين  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  3سيلندر 

P1228  به زمين  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  4سيلندر 

P1229  به زمين  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  5سيلندر 

P1230  به زمين  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  6سيلندر 

P1231  به زمين  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  7سيلندر 

P1232  به زمين  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  8سيلندر 

P1233  به زمين  کوتاهاتصال   –مدار سوخت پاش  9سيلندر 

P1234  به زمين  کوتاهاتصال  –مدار سوخت پاش  10سيلندر 

P1235  به زمين  کوتاهاتصال  –مدار سوخت پاش  11سيلندر 

P1236  به زمين  کوتاهاتصال  –مدار سوخت پاش  12سيلندر 

P1237  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  1سيلندر 

P1238  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  2سيلندر 

P1239  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  3سيلندر 

P1240  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  4سيلندر 

P1241  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  5سيلندر 

P1242  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  6سيلندر 

P1243  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  7سيلندر 

P1244  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  8سيلندر 

P1245  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  9سيلندر 

P1246  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  10سيلندر 

P1247  اتصال باز مدار –مدار سوخت پاش  11سيلندر 

P1248  تصال باز مدارا –مدار سوخت پاش  12سيلندر 

P1249  دور آرام  ترکیبنقص تطبيق 

P1250  ولتاژ پايين   یورود  –مدار سنسور سطح سوخت 

P1255  نقص آمبود فشار شارژ 

P1260  پمپ  کنترلنقص ماژول 
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 شرح خطا  کد خطا 
P1270  تفاوت گشتارور موتور 2تا  1 بانکنقص 

P1300  2) بانک(نقص مدار سنسور وضعيت ميل لنگ 

P1301  مدار احتراق 1نقص سيلندر 

P1302  مدار احتراق 2نقص سيلندر 

P1303  مدار احتراق 3نقص سيلندر 

P1304  مدار احتراق 4نقص سيلندر 

P1305  مدار احتراق 5نقص سيلندر 

P1306  مدار احتراق 6نقص سيلندر 

P1307  مدار احتراق 7نقص سيلندر 

P1308  مدار احتراق 8نقص سيلندر 

P1309  مدار احتراق 9نقص سيلندر 

P1310  مدار احتراق 10نقص سيلندر 

P1311  مدار احتراق 11نقص سيلندر 

P1312  مدار احتراق 12نقص سيلندر 

P1313  مدار احتراق 1به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1314  مدار احتراق 2به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1315  مدار احتراق 3به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1316  مدار احتراق 4به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1317  مدار احتراق 5به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1318  مدار احتراق 6به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1319  مدار احتراق 7به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1320  مدار احتراق 8به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1321  مدار احتراق 9به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1322  مدار احتراق 10به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1323  مدار احتراق 11به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1324  مدار احتراق 12به زمين سيلندر  کوتاهاتصال 

P1325 ـیمحدوديت دسترس 1ضربه سينلدر  کنترل 

P1326 ـیمحدوديت دسترس 2ضربه سينلدر  کنترل 

P1327 ـیمحدوديت دسترس 3ضربه سينلدر  کنترل 

P1328 ـیمحدوديت دسترس 4ضربه سينلدر  کنترل 

P1329 ـیمحدوديت دسترس 5ضربه سينلدر  کنترل 

P1330 ـیمحدوديت دسترس 6ضربه سينلدر  کنترل 

P1331 ـیمحدوديت دسترس 7ضربه سينلدر  کنترل 

P1332 ـیمحدوديت دسترس 8ضربه سينلدر  کنترل 

P1333 ـیمحدوديت دسترس 9ضربه سينلدر  کنترل 

P1334 ـیمحدوديت دسترس 10ضربه سينلدر  کنترل 

P1335 ـیمحدوديت دسترس 11ضربه سينلدر  کنترل 

P1336 ـیمحدوديت دسترس 12ضربه سينلدر  کنترل 

P1337  به زمين  کوتاهاتصال  –  1) بانک(  یورود  بادامکسنسور وضعيت ميل 

P1338  به  کوتاه /اتصال باز  –  1) بانک(  یورود  بادامکسنسور وضعيت ميل+B 

P1339  ارتباط متقابل  –سنسور وضعيت ميل لنگ  /سنسور سرعت موتور 

P1340 خارج از ترتيب  –و ميل لنگ  بادامکوضعيت ميل  یسنسورها 

P1341  به زمين  کوتاهاتصال  –احتراق  کویلتوان   ـی خروج 1مرحله 

P1342  به  کوتاهاتصال  –احتراق  کویلتوان   ـی خروج 1مرحله+B 

P1343  به زمين  کوتاهاتصال  –احتراق  کویلتوان   ـی خروج 2مرحله 

P1344  به  کوتاهاتصال  –احتراق  کویلتوان   ـی خروج 2مرحله+B 

P1345  به زمين  کوتاهاتصال  –احتراق  کویلتوان   ـی خروج 3مرحله 

P1346 به  کوتاهاتصال  –احتراق  کویلتوان  ـی خروج 3  مرحله+B 

P1347  سنسورA  نيست  ـی پذيرفتن  کسيگنال استاتي  –وضعيت ميل لنگ 

P1348  سنسورB  باالست ـی دور در دقيقه خيل –وضعيت ميل لنگ 

P1349  سنسورB  نيست ـی سيگنال پويا پذيرفتن  –وضعيت ميل لنگ 

P1350  سنسورB  نيست  ـی پذيرفتن  کسيگنال استاتي  –وضعيت ميل لنگ 

P1351  رنج سيگنال پايين –سنسور وضعيت پمپ 

P1352  رنج سيگنال باال  –سنسور وضعيت پمپ 

P1353  نيست ـی سيگنال پذيرفتن  –سنسور وضعيت پمپ 
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 شرح خطا  کد خطا 
P1354  ـی نقص فن  –سنسور وضعيت پمپ 

P1355  مدار  کوتاهاتصال  –سنسور شروع تزریق سوخت 

P1356  اتصال باز مدار –سنسور شروع تزریق سوخت 

P1357  به  ـی سيگنال ارسال –سنسور شروع تزریق سوختRPM  نيست ـی پذيرفتن 

P1358  نيست  ـی سيگنال پذيرفتن  –سنسور شروع تزریق سوخت 

P1359  بدون سيگنال –سنسور شروع تزریق سوخت 

P1360  مدار  کوتاهاتصال  –انطباق نقطه شروع تزریق سوخت 

P1361  اتصال باز مدار  –انطباق نقطه شروع تزریق سوخت 

P1362  انحراف مثبت کنترل –انطباق نقطه شروع تزریق سوخت 

P1363  ـی انحراف منف کنترل –انطباق نقطه شروع تزریق سوخت 

P1364 مدار گرمكن شمع گرمكن  ـی نقص عموم 

P1365  مدار گرمكن شمع گرمكن  1نقص دو شاخه 

P1366  مدار گرمكن شمع گرمكن  2نقص دو شاخه 

P1367  مدار گرمكن شمع گرمكن  3نقص دو شاخه 

P1368  مدار گرمكن شمع گرمكن  4نقص دو شاخه 

P1369  مدار گرمكن شمع گرمكن  5نقص دو شاخه 

P1370  مدار گرمكن شمع گرمكن  6نقص دو شاخه 

P1371  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  1سيلندر 

P1372  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  2سيلندر 

P1373  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  3سيلندر 

P1374  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  4سيلندر 

P1375  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  5سيلندر 

P1376  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  6سيلندر 

P1377  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  7سيلندر 

P1378  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  8سيلندر 

P1379  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  9سيلندر 

P1380  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  10سيلندر 

P1381  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  11سيلندر 

P1382  بدون فعاليت –زمان دشارژ جرقه  12سيلندر 

P1383  احتراق کویلنقص مدار ثانويه 

P1384  سنسور ضربه 3نقص سيگنال 

P1385  سنسور ضربه 4نقص سيگنال 

P1386  ضربه  کنترلنقص پالس تست 

P1387 سيگنال سنسور وضعيت ميل لنگ 

P1388  ـی نقص فن  – 2) بانک( یورود  بادامکسيگنال سنسور وضعيت ميل 

P1389  رنج  /نقص عملكرد  – 2) بانک( یورود  بادامکسيگنال سنسور وضعيت ميل 

P1390  پايين ـی خيل – 2) بانک( یورود  بادامکسيگنال سنسور وضعيت ميل 

P1391  به زمين  کوتاهاتصال  – 2) بانک( یورود  بادامکسيگنال سنسور وضعيت ميل 

P1392  به  کوتاه /اتصال باز  – 2) بانک( یورود  بادامکسيگنال سنسور وضعيت ميل+B 

P1393  احتراق کویلتوان  ـی خروج  1نقص مرحله 

P1394  احتراق کویلتوان  ـی خروج  2نقص مرحله 

P1395  احتراق کویلتوان  ـی خروج  3نقص مرحله 

P1396  باال  ـی خيل –سگمنت سيگنال سرعت موتور 

P1397  بادامک سنسور وضعيت ميل  2نقص مدار 

P1398  مدار گرمكن شمع گرمكن  7نقص دو شاخه 

P1399  مدار گرمكن شمع گرمكن  8نقص دو شاخه 

P1400 ـی نقص فن  –تقويت توان شير برگشت دود  هطبق 

P1401 به زمين  کوتاهاتصال  –تقويت توان شير برگشت دود  هطبق 

P1402 به  کوتاهاتصال  –تقويت توان شير برگشت دود  هطبق+B 

P1403  یتبخير  ـی آاليندگ  کنترلنقص شير بستن محفظه 

P1404  به  کوتاهاتصال  – یتبخير  ـی آاليندگ  کنترلنقص شير بستن محفظه+B 

P1405 ـی نقص فن  –برگشت دود  یسنسور دما 

P1406 رنج  /نقص عملكرد  –برگشت دود  یسنسور دما 

P1407 پايين ـی سيگنال خيل –برگشت دود  یسنسور دما 

P1408 باال  ـی سيگنال خيل –برگشت دود  یسنسور دما 
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 شرح خطا  کد خطا 
P1411  پايين ـی جریان خيل –  2) بانک(ثانويه  هوایسيستم تزریق 

P1412  پايين  ـی سيگنال خيل –سنسور فشار ديفرانسيل برگشت دود 

P1413  باال ـی سيگنال خيل –سنسور فشار ديفرانسيل برگشت دود 

P1414  تشخيص نشت –  2) بانک(ثانويه  هوایسيستم تزریق 

P1415  ـی نقص فن  –سنسور سطح سوخت 

P1416  رنج /نقص عملكرد  –سنسور سطح سوخت 

P1417  پايين ـی سيگنال خيل –سنسور سطح سوخت 

P1418  باال ـی سيگنال خيل –سنسور سطح سوخت 

P1419  پايين ـی سيگنال خيل –سنسور فشار سوخت 

P1420  ـی نقص فن  –ثانويه  هوایشير تزریق 

P1421  به زمين  کوتاهاتصال  –ثانويه  هوایشير تزریق 

P1422  به  کوتاهاتصال  –ثانويه  هوایشير تزریق+B 

P1423  کم  ـی جریان خيل –  1)  بانک(ثانويه  هوایسيستم تزریق 

P1424  تشخيص نشت –  1) بانک(ثانويه  هوایسيستم تزریق 

P1426  اتصال باز شير تخليه  – یتبخير  ـی آاليندگ کنترلسيستم 

P1427  به زمين  کوتاهاتصال  – یتبخير  ـی آاليندگ کنترلشير بستن محفظه 

P1428  اتصال باز  – یتبخير  ـی آاليندگ کنترلشير بستن محفظه 

P1429  به  کوتاهاتصال  – یتبخير  ـی آاليندگ   کنترلسنسور فشار ديفرانسيل+B 

P1430  به زمين  کوتاهاتصال  – یتبخير  ـی آاليندگ   کنترلسنسور فشار ديفرانسيل 

P1431  اتصال باز  – یتبخير  ـی آاليندگ   کنترلسنسور فشار ديفرانسيل 

P1432  اتصال باز  –ثانويه  هوایشير تزریق 

P1433  اتصال باز  –ثانويه  هوایپمپ تزریق 

P1434  کم  ـی جریان خيل –ثانويه   هوایپمپ تزریق 

P435  زیاد ـی جریان خيل –ثانويه  هوایپمپ تزریق 

P1436  رنج  /نقص عملكرد  –ثانويه  هوایپمپ تزریق 

P1437 ـینقص فن  – ـی گاز خروج یسنسور دما 

P1438 ولتاژ پايين  یورود  – ـی گاز خروج یسنسور دما 

P1439 ولتاژ باال  یورود  – ـی گاز خروج یسنسور دما 

P1440  اتصال باز –طبقه توان شير برگشت دود 

P1441 یتبخير  ـی آاليندگ کنترلشير  هنقص گذرگا 

P1442  مدار سنسورA  نيست  ـی سيگنال پذيرفتن  –برگشت دود 

P1443  جریان تخليه نادرست  – 2) بانک( یتبخير  ـی آاليندگ کنترلسيستم 

P1444  ـینقص فن  – 2) بانک( یتبخير  ـی آاليندگ کنترلسيستم 

P1445 کاتالیزگر  ینقص دما 

P1446  فعال – کاتالیزگرحفاظت 

P1447  کاتالیزگر المپ حفاظت  ـی نقص فن 

P1448 کاتالیزگر  هنقص قسمت گذرگا 

P1449 2)  بانک( کاتالیزگر  ینقص دما 

P1450  به  کوتاهاتصال  –ثانويه  هوایسيستم تزریق+B 

P1451  به زمين  کوتاهاتصال  –ثانويه  هوایسيستم تزریق 

P145  اتصال باز –ثانويه  هوایسيستم تزریق 

P1453  ـی نقص الكتریك  –ثانويه  هوایسيستم تزریق 

P1454  فعال – 2) بانک( کاتالیزگرحفاظت 

P1455 اتصال باز  – هواوضعيت  کنترل 

P1456 باال ـی سيگنال خيل  – هواوضعيت  کنترل 

P1457 پايين ـی سيگنال خيل  – هواوضعيت  کنترل 

P1458  هواوضعيت  کمپرسور نقص سيگنال فعال 

P1459   2) بانک( کاتالیزگرنقص المپ حفاظت 

P1460  مدارB  نيست  ـی سيگنال پذيرفتن  –سنسور برگشت دود 

P1461 2) بانک( کاتالیزگر هنقص قسمت گذرگا 

P1462  2) بانک( یتبخير  ـی آاليندگ کنترلتهويه سيستم  کنترلتوان  کنندهنقص طبقه تقويت 

P1463  2) بانک(ثانويه  هواینقص سيستم تزریق 

P1465  مدار کوتاهاتصال  – 1 هپمپ افزود 

P1466  اتصال باز  – 1 هپمپ افزود 

P1467  ـی نقص فن  – 1 هپمپ افزود 
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 شرح خطا  کد خطا 
P1470  ـینقص فن  – یتبخير  ـی آاليندگ کنترلطبقه تقويت توان پمپ فشار سيستم 

P1471  به  کوتاهاتصال  – یتبخير  ـی آاليندگ کنترلطبقه تقويت توان پمپ فشار سيستم+B 

P1472  به زمين  کوتاهاتصال  – یتبخير  ـی آاليندگ کنترلطبقه تقويت توان پمپ فشار سيستم 

P1473  اتصال باز  – یتبخير  ـی آاليندگ کنترلطبقه تقويت توان پمپ فشار سيستم 

P1475  ـینقص فن  – یتبخير  ـی آاليندگ   کنترلپمپ تشخيص نشت، سيستم 

P1476  تشخيص بسته شدن لوله  – یتبخير  ـی آاليندگ   کنترلپمپ تشخيص نشت، سيستم 

P1477  پايين ـی سيگنال بازخورد خيل – یتبخير  ـی آاليندگ   کنترلپمپ تشخيص نشت، سيستم 

P1478  ناکافیخأل  – یتبخير  ـی آاليندگ   کنترلپمپ تشخيص نشت، سيستم 

P1480  2)قدم (ثانويه  هواینقص طبقه تقويت توان پمپ تزریق 

P1485  2)قدم (ثانويه  هواینقص پمپ تزریق 

P1490  2) بانک( یتبخير  ـی آاليندگ  کنترلنقص طبقه تقويت توان شير 

P1495  یتبخير  ـی آاليندگ کنترل نقص سنسور فشار شير 

P1500  ـی نقص فن  –مدار رله پمپ سوخت 

P1501  به زمين  کوتاهاتصال  –مدار رله پمپ سوخت 

P1502  به  کوتاهاتصال  –مدار رله پمپ سوخت+B 

P1503  نقص سنسور سرعت خودرو 

P1504  ی ورود  هوایتشخيص نشت سيستم 

P1505  سوئيچ باز –گاز بسته  هدریچوضعيت 

P1506 به زمين  کوتاهاتصال  –گاز بسته  هوضعيت دریچ 

P1507 کم  ـی خيل  –دور آرام    کنترل سيستم    سرکج 

P1508 زیاد  ـی خيل  –دور آرام   کنترلسيستم   سرکج 

P1509 دور آرام  کنترلباز شير  کویل ـی نقص فن 

P1510 به  کوتاهاتصال  –دور آرام   کنترلباز شير  کویل+B 

P1511  رنج  /نقص عملكرد  –  یشير تغيير وضعيت مانيفولد ورود 

P1512  رنج  /نقص عملكرد  –  یشير تغيير وضعيت مانيفولد ورود 

P1513 به زمين کوتاهاتصال  –دور آرام   کنترلباز شير  کویل 

P1514 اتصال باز –دور آرام  کنترلباز شير  کویل 

P1515  به زمين کوتاهاتصال  –  یتغيير وضعيت مانيفولد ورود شير 

P1516  اتصال باز  –  یشير تغيير وضعيت مانيفولد ورود 

P1517 ـی نقص فن  – ـی مدار رله اصل 

P1518 به  کوتاهاتصال  – ـی مدار رله اصل+B 

P1519  1) بانک( یورود  بادامکميل  کنترلنقص 

B1520  1) بانک( ـی خروج  بادامکميل  کنترلنقص 

B1521  1) بانک( ـی خروج بادامکميل  کنترلنقص سنسور 

B1522  2) بانک( یورود  بادامکميل  کنترلنقص 

B1523  2) بانک( ـی خروج بادامکنقصكنترل ميل 

B1524  2) بانک( ـی خروج بادامکميل  کنترلنقص سنسور 

B1525  1) بانک( ی ورود  بادامکميل  کنترلنقص مدار 

B1526 به  کوتاهاتصال   – 1) بانک( یورود  بادامکميل  کنترل  مدار+B 

B1527  به زمين  کوتاهاتصال   – 1) بانک( یورود  بادامکميل  کنترلمدار 

B1528  اتصال باز   – 1) بانک( یورود  بادامکميل  کنترلمدار 

P1529  1)  بانک( ـی خروج بادامکميل  کنترلنقص مدار 

P1530  به  کوتاهاتصال   – 1)  بانک( ـی خروج بادامکميل  کنترلنقص مدار+B 

P1531 به زمين  کوتاهاتصال  – 1) بانک( ـی خروج  بادامکميل  کنترلمدار   نقص 

P1532  اتصال باز   – 1)  بانک( ـی خروج بادامکميل  کنترلنقص مدار 

P1533  ـینقص فن  – 2) بانک( یورود  بادامکميل  کنترلمدار 

P1534 به  کوتاهاتصال   – 2) بانک( یورود  بادامکميل  کنترل  مدار+B 

P1535  به زمين  کوتاهاتصال   – 2) بانک( یورود  بادامکميل  کنترلمدار 

P1536  اتصال باز   – 2) بانک( یورود  بادامکميل  کنترلمدار 

P1537  ـینقص فن  – 2) بانک( ـی خروج بادامکميل  کنترلمدار 

P1538  به  کوتاهاتصال   – 2) بانک( ـی خروج بادامکميل  کنترلمدار+B 

P1539 به زمين کوتاهاتصال   – 2) بانک( ـی خروج بادامکميل  کنترل  مدار 

P1540  اتصال باز   – 2) بانک( ـی خروج بادامکميل  کنترلمدار 

P1541  اتصال باز  –مدار رله پمپ سوخت 

P1542  رنج سيگنال  /نقص عملكرد  –پتانسيومتر وضعيت پدال 
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 شرح خطا  کد خطا 
P1543  پايين  ـی سيگنال خيل –دریچه گاز  یانداز  کارپتانسيومتر به 

P1544  باال ـی سيگنال خيل –دریچه گاز  یانداز  کارپتانسيومتر به 

P1545  وضعيت دریچه گاز  کنترلنقص 

P1546  به  کوتاهاتصال  –  کمکی فشار  کنترلشير+B 

P1547  به زمين کوتاهاتصال  –  کمکی فشار  کنترلشير 

P1548  باز  کوتاهاتصال  –  کمکی فشار  کنترلشير 

P1549 رنج /نقص عملكرد  –فشار شارژ  کنترل 

P1550 ـی نقص فن  –دور آرام   کنترلبسته شير  کویل 

P1551 اتصال باز  –دور آرام  کنترلبسته شير  کویل 

P1552 به زمين  کوتاهاتصال  –دور آرام   کنترلبسته شير  کویل 

P1553 به   کوتاهاتصال  –دور آرام   کنترلبسته شير  کویل+B 

P1554  نقص سيگنال گرمكن شيشه جلو 

P1555  همتجاوز شد ـی از حد باالي –فشار شارژ 

P1556 ـیانحراف منف  –فشار شارژ  کنترل 

P1557 انحراف مثبت   –فشار شارژ  کنترل 

P1558  سرعت دور آرام  کنترلوضعيت دریچه گاز   کنندهنقص فعال 

P1559  سرعت دور آرام  کنترلنقص انطباق وضعيت دریچه گاز 

P1560 هماآزیمم سرعت موتور از حد خارج شد 

P1561  اتوماتیکنقص استارت 

P1562  استارتنقص سيگنال 

P1563 نقص پتانسيومتر دریچه گاز وضعيت دور آرام 

P1564  انتخاب  2+1 بانکنقصECM ) موتور کنترلماژول( 

P1565  هواتهويه  ـی نقص سوئيچ آمادگ 

P1566  نقصEBOX ) دما  )ـیالكتریك کنترلجعبه 

P1567  عملكرد بدEBOX  1)نقص (دما 

P1568  عملكرد بدEBOX  2)نقص (دما 

P1569 1 هنقص قابل قبول دند 

P1570  ايموبياليزر فعال 

P1571 ايموبياليزر باز 

P1572 گشتاور ضد لغزش توسط نقص قطع سيلندر  کاهش 

P1573 نقص اخطار ضد سرقت 

P1574  گشتاور ضد لغزش  کاهشنقص 

P1575  نقص سيگنالEML 

P1576  گشتاور ضد لغزش  کاهشنقص 

P1577  نقص مداخليهMSR 

P1578  2) بانک(دور آرام  کنترلشير   کنندهباز  کویلنقص 

P1579  2) بانک(دور آرام  کنترلبستن شير  کویلنقص 

P1580 DK-Antrieb 1 نقص  بانک 
P1581 DK-Antrieb 2 نقص  بانک 
P1582 نقص محدوديت انطباق دور آرام 

P1583  وضعيت دور آرام دریچه گاز کنترلنقص 

P1584 نقص سوئيچ چراغ ترمز 

P1585  سوخت  کمجرقه نزدن موتور با تشخيص ظرفيت 

P1586  ینقص رمزگذار AT/MT 

P1587  2) بانک (نقص ولتاژ سيستم 

P1588  فعال – 2) بانک(ايموبياليزر 

P1589  2) بانک(ضربه  کنترلنقص پالس تست 

P1593  2) بانک( یشير تغيير وضعيت مانيفولد ورود  ـی نقص فن 

P1594  به زمين  کوتاهاتصال  – 2) بانک( یشير تغيير وضعيت مانيفولد ورود  ـی نقص فن 

P1595  به  کوتاهاتصال  – 2) بانک( یشير تغيير وضعيت مانيفولد ورود  ـی نقص فن+B 

P1600 ولتاژ سيستم پايين 
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 خطا شرح   کد خطا 
P1601  ولتاژ سيستم باال 

P1602  پايين ـی ولتاژ خيل –منبع تغذيه ثابت 

P1603  باال ـی ولتاژ خيل –منبع تغذيه ثابت 

P1604 به  کوتاهاتصال  –  ناهموار  هسنسور جاد+B 

P1605  ـینقص فن  – ناهموار هسنسور جاد 

P1606  رنج /نقص عملكرد  – ناهموار هسيگنال جاد 

P1607  سيگنال رله ( ناهموار هسنسور جاد(ABS –  ـی نقص فن 

P1608  سيگنال رله ( ناهموار هسنسور جاد(ABS –  رنج  /نقص عملكرد 

P1609  به زمين  کوتاهاتصال  /اتصال باز  – ناهموار هسيگنال جاد 

P1610  کردنسيگنال درخواست روشن MI –  اتصال باز 

P1611  کردنسيگنال درخواست روشن MI –  به زمين  کوتاهاتصال 

P1612  نادرست  دهی کد –  الکترونیک کنترلماژول 

P1613  کردنسيگنال درخواست روشن MI –  به  کوتاه /اتصال باز+B 

P1614  کردنسيگنال درخواست روشن MI –  به  کوتاهاتصال+B 

P1615  کردنسيگنال درخواست روشن MI –  اتصال باز 

P1616  پايين  ـی خيل – ناهموار هسيگنال جاد 

P1617  باال ـی خيل – ناهموار هسيگنال جاد 

P1619 باال  ـی ولتاژ خيل –ترموستات  ـی الكتریك  کنترل 

P1620 پايين ـی ولتاژ خيل –ترموستات  ـی الكتریك  کنترل 

P1621 اتصال باز –ترموستات  ـی الكتریك  کنترل 

P1622 رنج  /نقص عملكرد  –ترموستات  ـی الكتریك  کنترل 

P1622 رنج  /نقص عملكرد  –موتور   یدما ـی الكتریك  کنترل 

P1623 نقص منبع تغذيه 

P1624  سيگنال درخواستMI – فعال 

P1625  ناحيه شبكه کنترلربرگشت دود،  –نقص مدت زمان عملكرد سنسور 

P1626  ناحيه شبكه کنترلربرگشت دود،  –اتصال باز مدت زمان عملكرد سنسور 

P1627  ماژول پمپ، تايمينگ نادرست  کنترلسيگنال 

P1628  اتصال ناتمام شبكه ماژول پمپ 

P1629  نقص ریستECU 

P1630  سنسور وضعيت پدال برف پاك آنA  –  رنج سيگنال پايين 

P1631  سنسور وضعيت پدال برف پاك آنA  – رنج سيگنال باال 

P1632  2) بانک( ـی داخل  کنترلنقص ماژول 

P1633  سنسور وضعيت پدال برف پاك آنB  –  رنج سيگنال پايين 

P1634  سنسور وضعيت پدال برف پاك آنB  – رنج سيگنال باال 

P1636  سنسور وضعيت پدال برف پاك آنB  –  نيست  ـی سوئيچ دور آرام پذيرفتن  یسيگنال برا 

P1637  سنسور وضعيت پدال برف پاك آنB  –  نيست ـی سيلندر پذيرفتن  یسيگنال برا 

P1638  سنسور وضعيت پدال برف پاك آنB  –  نيست ـی ترمز پذيرفتن  یسيگنال برا 

P1639   سنسور وضعيت پدال برف پاك آنB  –   نيست   ـی پذيرفتن   کالسيگنال 

P1640 یخطا (EEPROM)  ـیداخل کنترلماژول 

P1641  ارتباط ( ـی داخل  کنترلنقص ماژولslave – (Master 

P1642 رنج سيگنال پايين  – ـی ولتاژ مرجع داخل 

P1643 رنج سيگنال باال  – ـی ولتاژ مرجع داخل 

P1645  مقادير انطباقECM معتبر نيست 

P1646 ـی خروج  –گيربكس  ـی الكترونيك  کنترل A –  کوتاهمدار اتصال 

P1647 ـی خروج  –گيربكس  ـی الكترونيك  کنترل A –  مدار اتصال باز 

P1648 ـی خروج  –گيربكس  ـی الكترونيك  کنترل B –  کوتاهمدار اتصال 

P1649 ـی خروج  –گيربكس  ـی الكترونيك  کنترل B –  مدار اتصال باز 

P1650  اتصال ندارد – دندهجعبه  ـی الكترونيك  یورود 

P1651  ـی نقص فن  – دندهجعبه  ـی الكترونيك  یورود 

P1652  اتصال ندارد –سيستم ترمز ضد لغزش  یورود 

P1653  ـی نقص فن  –لغزش  سيستم ترمز ضد یورود 

P1655  نقص طبقهB  ه توان بدون استفاد  کنندهتقويت 

P1656  ترموستات ـی الكتریك کنترلنقص 

P1656  موتور یدما ـی الكتریك کنترلنقص 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
P1657  نقص طبقهC ه توان بدون استفاد  کنندهتقويت 

P1658 2) بانک(پمپ سوخت  یهانقص مدار رله 

P1659  نقص نمايش احتراق سوخت 

P1660  نقص طبقهA  ه توان بدون استفاد  کنندهتقويت 

P1661  ریزی برنامه نقص سيگنال 

P1662  نقص طبقهD ه توان بدون استفاد  کنندهتقويت 

P1663  زاويه دریچه گاز ـی نقص سيگنال خروج 

P1664  ه دند  درخواست تعویضنقص المپ 

P1665 هنقص گرو A  توان  کنندهتقويت طبقه 

P1666  2)  بانک( هواوضعيت  کنترلنقص 

P1667  اتوماتیکتوان استارتر  کنندهتقويتطبقه  2 بانکنقص 

P1668  اتوماتیکتوان استارتر  کنندهتقويت نقص طبقه 

P1669  نقص رابط اتصاالتASR )تنظيم بكسداد( 

P1670 هنقص گرو B  توان کنندهتقويت  یطبقه 

P1671  نقص فنC  توان کنندهتقويت یطبقه 

P1672   نقص فنB توان کنندهتقويت  یطبقه 

P1673   نقص فنA توان کنندهتقويت  یطبقه 

P1675 هنقص گرو C توان کنندهتقويت  یطبقه 

P1676 با مدار سيم  ـی رانندگMI –  ـی نقص فن 

P1677 با مدار سيم  ـی رانندگMI –  به  کوتاهاتصال+B 

P1678 با مدار سيم  ـی رانندگMI –  به زمين  کوتاهاتصال 

P1679 با مدار سيم  ـی رانندگMI –  اتصال باز 

P1680 هنقص گرو D توان کنندهتقويت  یطبقه 

P1685 هنقص گرو E  توان کنندهتقويت  یطبقه 

P1687 نقص نمايش فشار شارژ 

P1690  ـی نقص فن  – نماعيب مدار چراغ 

P1691  اتصال باز  – نماعيب مدار چراغ 

P1692  به زمين  کوتاهاتصال  – نماعيب مدار چراغ 

P1693  به   کوتاهاتصال  – نماعيب مدار چراغ+B 

P1694  موتور   یتوان چراغ خطر دما کنندهتقويت نقص طبقه 

P1695  ولتاژ منبعV5 – رنج سيگنال پايين 

P1696  ولتاژ منبعV5 – رنج سيگنال باال 

P1697  نقصMI )2) بانک 

P1698 ینقص خطا RAM آوبش  کنترل 

P1701  نقص سوئيچ وضعيت 

P1702  کالچ نقص سوئيچ 

P1704  ـی قطع و وصل يا پاي کلیدنقص 

P1705  ـینقص فن  – یسرعت ميل محور ورود 

P1706  رنج  /نقص عملكرد  – یسرعت ميل محور ورود 

P1707   ولتاژ پايين  – یمحور ورود سرعت ميل 

P1708  ولتاژ باال – یسرعت ميل محور ورود 

P1710  ـی نقص فن  –سرعت چرخ  1سيگنال 

P1711  رنج /نقص عملكرد  –سرعت چرخ  1سيگنال 

P1712  اتصال باز  –سرعت چرخ  1سيگنال 

P1715  ـی نقص فن  –سرعت چرخ  2سيگنال 

P1716  رنج /نقص عملكرد  –سرعت چرخ  2سيگنال 

P1717  اتصال باز  –سرعت چرخ  2سيگنال 

P1720  ـی نقص فن  –سرعت چرخ  3سيگنال 

P1721  رنج /نقص عملكرد  –سرعت چرخ  3سيگنال 

P1722  اتصال باز  –سرعت چرخ  3سيگنال 

P1725  ـی نقص فن  –سرعت چرخ  4سيگنال 

P1726  رنج /نقص عملكرد  –سرعت چرخ  4سيگنال 

P1727  اتصال باز  –سرعت چرخ  4سيگنال 

P1728  رنج متفاوت  /عملكرد  –سيگنال سرعت چرخ 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
P1730  ـی نقص فن  –موتور فشار  /فشار  کنترل 2شير 

P1731  گيرپاژ خاموش  /عملكرد  –موتور فشار  /فشار  کنترل 2شير 

P1732  گيرپاژ روشن  –موتور فشار  /فشار  کنترل 2شير 

P1734  مدار  ـی نقص فن  –موتور فشار  /فشار  کنترل 2شير 

P1735  ـی نقص فن  –موتور فشار  /فشار  کنترل 3شير 

P1736  گيرپاژ خاموش  /عملكرد  –موتور فشار  /فشار  کنترل 3شير 

P1737  گيرپاژ روشن  –موتور فشار  /فشار  کنترل 3شير 

P1738  مدار  ـی نقص فن  –موتور فشار  /فشار  کنترل 3شير 

P1740  ـی نقص فن  –موتور فشار  /فشار  کنترل 4شير 

P1741  گيرپاژ خاموش  /عملكرد  –موتور فشار  /فشار  کنترل 4شير 

P1742  گيرپاژ روشن  –موتور فشار  /فشار  کنترل 4شير 

P1743  مدار  ـی نقص فن  –موتور فشار  /فشار  کنترل 4شير 

P1746  نقص رله  –گيربكس  کنترلواحد 

P1747  ه گذرگا کردن چک –گيربكس  کنترلواحد 

P1748  کار خود کردن چک –گيربكس   کنترلواحد 

P1749  نادرست  دهی کد –گيربكس   کنترلواحد 

P1750  پايين  ـی خيل –ولتاژ منبع تغذيه 

P1751  باال ـی خيل –ولتاژ منبع تغذيه 

P1760 ه نقص قفل تعويض دند 

P1761 به زمين  کوتاهاتصال  – هنقص قفل تعويض دند 

P1762 به  کوتاهاتصال  – هنقص قفل تعويض دند+B 

P1763 اتصال باز  – هنقص قفل تعويض دند 

P1765  رنج  /نقص عملكرد  –سيگنال زاويه دریچه گاز 

P1766  گيرپاژ  –سيگنال زاويه دریچه گازoff 

P1767  گيرپاژ  –سيگنال زاويه دریچه گازon 

P1770  رنج /نقص عملكرد  – ریزیبرنامهسيگنال 

P1771  گيرپاژ  – ریزیبرنامهسيگنالoff 

P1772  گيرپاژ  – ریزیبرنامهسيگنالon 

P1775 رنج /نقص عملكرد  –موتور  یسيگنال دما 

P1776 گيرپاژ  –موتور  یسيگنال دماoff 

P1777 گيرپاژ  –موتور  یسيگنال دماon 

P1780 رنج  /نقص عملكرد   –گشتاور موتور  کاهش 

P1781 گيرپاژ   –گشتاور موتور  کاهشoff 

P1782 گيرپاژ   –گشتاور موتور  کاهشon 

P1783 رنج   /نقص عملكرد  –  2گشتاور  کاهش 

P1784 گيرپاژ  –  2گشتاور  کاهشoff 

P1785 گيرپاژ  –  2گشتاور  کاهشon 

P1810  ـینقص فن  –فشار  کنترل 1سلونوئيد 

P1811  عملكرد يا گيرپاژ  –فشار  کنترل 1سلونوئيدoff 

P1812  گيرپاژ  –فشار  کنترل 1سلونوئيدon 

P1813  ـی نقص الكتریك –فشار  کنترل 1سلونوئيد 

P1814  نقص متناوب  –فشار  کنترل 1سلونوئيد 

P1815  ـینقص فن  –فشار  کنترل 2سلونوئيد 

P1816  عملكرد يا گيرپاژ  –فشار  کنترل 2سلونوئيدoff 

P1817  گيرپاژ  –فشار  کنترل 2سلونوئيدon 

P1818  ـی نقص الكتریك –فشار  کنترل 2سلونوئيد 

P1819  نقص متناوب  –فشار  کنترل 2سلونوئيد 

P1820  ـینقص فن  –فشار  کنترل 3سلونوئيد 

P1821  عملكرد يا گيرپاژ  –فشار  کنترل 3سلونوئيدoff 

P1822  گيرپاژ  –فشار  کنترل 3سلونوئيدon 
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 شرح خطا  کد خطا 
P1823  ـی نقص الكتریك –فشار  کنترل 3سلونوئيد 

P1825  ـینقص فن  –فشار  کنترل 4سلونوئيد 

P1826  عملكرد يا گيرپاژ  –فشار  کنترل 4سلونوئيدoff 

P1827  گيرپاژ  –فشار  کنترل 4سلونوئيدon 

P1828  ـی نقص الكتریك –فشار  کنترل 4سلونوئيد 

P1829  نقص منقطع –فشار  کنترل 4سلونوئيد 

P1830  ـینقص فن  –فشار  کنترل 5سلونوئيد 

P1831  عملكرد يا گيرپاژ  –فشار  کنترل 5سلونوئيدoff 

P1832  گيرپاژ  –فشار  کنترل 5سلونوئيدon 

P1833  ـی نقص الكتریك –فشار  کنترل 5سلونوئيد 

P1834  نقص منقطع –فشار  کنترل 5سلونوئيد 

U1005 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1006 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1007 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1008 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1009 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1010 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1011 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1012  2 کالسوسايل   یبرا  ـی ارتباطات سریالفقدان 

U1013 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1014 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1015 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1016  با  2 کالسقطع ارتباطVCM )ناظر شرايط خودرو( 

U1016  قطع ارتباطات باPCM ) سيستم انتقال توان کنترلماژول( 

U1017 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1018 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1019 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1020 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1021 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1022 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1023 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1024 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1025 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1026  2 کالسقطع ارتباط ATC )اتوماتیک یدما  کنترل( 

U1027 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1028 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1029 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1030 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1031  2 کالسوسايل   یبرا  ـی ارتباطات سریالفقدان 

U1032 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1033 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1034 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1035 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1036  2 کالسوسايل   یبرا  ـی سریالفقدان ارتباطات 

U1037 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1038 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1039 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1040  با  2 کالسقطع ارتباطاتABS 

U1041  قطع ارتباطEBCM ) بدنه ـی الكتریك کنترلماژول( 

U1042  ترمز  /آشش  کنترلقطع ارتباطات با سيستم 

U1043 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1044 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1045 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1046 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1047 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 
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U1048 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1049 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1050 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1051 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1052 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1053 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1054 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1055 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1056  قطع ارتباطات باRSS 

U1057  2 کالسوسايل   یبرا  ـی ارتباطات سریالفقدان 

U1058 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1059 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1060 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1061  هفقدان سریال داد PDM 

U1062 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1063  هفقدان سریال داد RRDM 

U1064  قطع ارتباطات باDIM 

U1065  قطع ارتباطات باIPM 

U1066  قطع ارتباطات باRIM 

U1067 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1068 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1069 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1070  همونتاژ سوئيچ در رانند هفقدان سریال داد 

U1071 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1072 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1073 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1074 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1075  2 کالسوسايل   یبرا  ـی ارتباطات سریالفقدان 

U1076 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1077 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1078 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1079 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1080  2 کالسوسايل   یبرا  ـی سریالفقدان ارتباطات 

U1081 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1082 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1083 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1084 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1085 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1086 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1087 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1088  قطع ارتباطات باSDM ) سنسور يابعيب ماژول( 

U1089 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1090 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1091 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1092 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1093 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1094 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1095 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1096  قطع ارتباطات باIPC )دسته داشبورد( 

U1097 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1098 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1099 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1100 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1101  2 کالسوسايل   یبرا  ـی سریالفقدان ارتباطات 

U1102 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 
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U1103 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1104 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1105 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1106 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1107 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1108 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1109 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1110 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1111  2 کالسوسايل   یبرا  ـی ارتباطات سریالفقدان 

U1112 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1113 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1114 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1115 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1116  2 کالسوسايل   یبرا  ـی سریالفقدان ارتباطات 

U1117 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1118 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1119 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1120 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1121 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1122 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1123 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1124 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1125 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1126 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1127 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1128  قطع ارتباطات باIRC 

U1129  قطع ارتباطات باAPM )برق کنندهتقويت( 

U1130 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1131 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1132 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1133 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1134 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1135 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1136 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1137 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1138 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1139 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1140 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1141 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1142 2 کالسوسايل   برای ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1143  2 کالسوسايل   برای ـی ارتباطات سریالفقدان 

U1144  قطع ارتباطات باPHN 

U1145  قطع ارتباطاتNAV ) یناوبر( 

U1146  قطع ارتباطonstar 

U1147 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1148 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1149 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1150 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1151 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1152  هقطع ارتباطات سریال داد ACM ) هوا کیسه کنترلماژول( 

U1152  هفقدان داد HCM ) گرمكن کنترلماژول( 

U1153  قطع ارتباطات باCCP )هوا کنترل پنل( 

U1154 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1155 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1156 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 
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U1157 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1158  2 کالسوسايل   یبرا  ـی سریالفقدان ارتباطات 

U1159 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1160  قطع ارتباطات باDDM )هماژول در رانند( 

U1161  فقدانSBI  ماژول در سرنشين 

U1162  فقدانSBI هماژول در عقب رانند 

U1163  فقدانSBI  ماژول در عقب سرنشين 

U1164  هسریال داد فقدان ارتباطات DIM 

U1165 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1166  قطع ارتباطات باSCM 

U1167 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1168  قطع ارتباطات باTTM 

U1169  قطع ارتباطات باMMM 

U1170  فقدانSBI ه در رانند کلید 

U1171 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1172 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1173 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1174 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1175 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1176  فقدان ارتباطاتRFA 

U1177  2 کالسوسايل   یبرا  ـی ارتباطات سریالفقدان 

U1178 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1179 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1180 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1181 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1182  2 کالسوسايل   یبرا  ـی سریالفقدان ارتباطات 

U1182 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1183 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1184 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1185 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1186 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1187 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1188 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1189 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1190 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1191 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1192  2 کالس هقطع ارتباطات سریال داد VTD 

U1193  2 کالس هقطع ارتباطات سریال داد VIM 

U1194 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1196 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1197 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1198  2 کالسوسايل   یبرا  ـی سریالفقدان ارتباطات 

U1199 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1200 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1201 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1202 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1203 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1204 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1205 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1206 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1207 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1208 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1209 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1210 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1211 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 
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U1212 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1213  2 کالسوسايل   یبرا  ـی سریالفقدان ارتباطات 

U1214 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1215 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1216 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1217 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1218 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1219 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1220 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1221 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1222 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1223 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1224 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1225 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1226 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1227 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1228 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1229  2 کالسوسايل   یبرا  ـی ارتباطات سریالفقدان 

U1230 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1231 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1232 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1233 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1234  2 کالسوسايل   یبرا  ـی سریالفقدان ارتباطات 

U1235 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1236 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1237 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1238 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1239 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1240 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1241 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1242 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1243 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1244 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1245 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1246 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1247 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1248 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1249 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1250  2 کالسوسايل   یبرا  ـی ارتباطات سریالفقدان 

U1251 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1252 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1253 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1254 2 کالسوسايل   یبرا  ـی فقدان ارتباطات سریال 

U1255  2 کالسنقص ارتباطات 

U1255  ه نقص خط سریال داد 

U1300  به زمين  کوتاهاتصال  –  2 کالس 

U1301  ی به باطر  کوتاهاتصال  –  2 کالس 

U1304  قطع ارتباطاتUART )ـیآسنكرون جهان هگيرند – هفرستند( 

U1305  پايين يا باال  – 2 کالس هاتصال داد 

U1500 ـی بين وسايل  ـی نقص باس اختصاص 

U2000  عملكرد بدنه  کنترلر= BFC هایدادهاز  که SPI نامعتبر است   هشد  هفرستاد. 

U2001   دسته داشبورد= IPC های دادهاز  که SPI نامعتبر است  هشد  هفرستاد. 

P2002  یورود  هداد SPI –  پايين 

P2003  یورود  هداد SPI –  باال 

P2004  ـی خروج هداد SPI –  پايين 
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 کدهای خطای دیاگ به زبان فارسی  یترجمه 

 شرح خطا  کد خطا 
P2005  ـی خروج هداد SPI –  باال 

P2006  ساعت خروجSPI - پايين 

P2007  ساعت خروجSPI –  باال 

U2050  نقص رابط ارتباطاتPPS/CPS SIR )سنسور حضور سرنشين)/(کودک  ـی صندل ـی سنسور موقعيت ياب( 

U2100  باالنسCAN ) خاموش  )هشد کنترل یا شبكه منطقه 

U2100 باس  ـی نقص ارتباطCAN 

U2102  اندهشد  ریزیبرنامه   که  هانسبت به آن  هستنددر باس    یبيشتر   یهاکنترلر 

U2103  اند هشد  ریزیبرنامه   کهنسبت به آن ها    هستنددر باس    کمتری  یهاکنترلر 

U2104 ریست باس  هاز حد خارج شدن شمارندCAN 

U2105  باسCAN – یخطا ECM ) موتور کنترلماژول( 

U2105  موتور کنترل قطع ارتباط با سيستم 

U2106  دندهجعبه کنترل قطع ارتباط با سيستم 

U2107  بدنه کنترلقطع ارتباطات با سيستم 

U2108  باسCAN – یخطا ABS 

U2150 هدرواز  ـی ارتباط یخطا ECU  ی ناوبر 

U2151  ارتباط  ـی نقص فنECU  ی ناوبر 

U2153 ارتباط  یخطاECU VICS 
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