3 - Místné diagnostické kódy

179 Palivový systém (chudá sm s)
181 Palivový systém (bohatá sm s)
182 Palivo p i volnob hu (chudá sm s)
183 Palivo p i volnob hu (bohatá sm s)
184 Sníma MAF - výstupní hodnota vyšší než požadován
185 Sníma MAF - výstupní hodnota nižší než požadován
186 Ventil vst ikování (p íliš dlouhé otev ení)
187 Ventil vst ikování (p íliš krátké otev ení)
188 Sníma HEGO (lambda) - levý (chudá sm s)
189 Sníma HEGO (lambda) - levý (bohatá sm s)
191 Palivo p i volnob hu (chudá sm s - levý sníma HEGO)
192 Palivo p i volnob hu (bohatá sm s - pravý sníma HEGO)
194 Sníma HEGO (lambda)
195 Sníma HEGO (lambda)
211 Signál PIP (zapalování) byl nestálý nebo není v bec
212 Obvod otá kom ru
213 Obvod SPOUT
214 Sníma polohy va kového h ídele
215 Zapalovací cívka EDIS 1
216 Zapalovací cívka EDIS 2
217 Zapalovací cívka EDIS 3
218 Obvod otá kom ru mimo rozsah
222 Obvod otá kom ru
226 Modul EDIS - špatný signál
227 Sníma polohy klikového h ídele/sníma rychlosti
228 Modul EDIS/vinutí zapalovací cívky 1
229 Modul EDIS/vinutí zapalovací cívky 2
231 Modul EDIS/vinutí zapalovací cívky 3
232 Primární obvod zapalovací cívky
233 Modul EDIS
234 Zapalovací cívka (IGC)
235 Zapalovací cívka (IGC)
236 Zapalovací cívka (IGC)
237 Zapalovací cívka (IGC)
238 Modul EDIS
239 P i startování se vyskytuje signál PIP
241 Chybné údaje autotestu modulu EECIV/EDIS
243 Zapalovací cívka
311 Systém p idaného vzduchu/systém vhán ní vzduchu (nefunguje)
312 Systém p idaného vzduchu/systém vhán ní vzduchu (neodchyluje,neodvracuje)
313 Systém p idaného vzduchu/systém vhán ní vzduchu (nep epouští)
314 Systém p idaného vzduchu/systém vhán ní vzduchu (neú inný)
315 Systém p idaného vzduchu/systém vhán ní vzduchu

010 Odd lova /instruk ní kód
020 Instruk ní kód
030 Instruk ní kód
10 Nízký výkon válce 1
20 Nízký výkon válce 2
30 Nízký výkon válce 3
40 Nízký výkon válce 4
50 Nízký výkon válce 5
60 Nízký výkon válce 6
70 Nízký výkon válce 7
80 Nízký výkon válce 8
90 Srovnávací test válce OK
111 Všechny systémy OK
112 Sníma teploty nasávaného vzduchu (ACT) - nízká hodnota
113 Sníma teploty nasávaného vzduchu (ACT) - vysoká hodnota
114 Sníma teploty nasávaného vzduchu (ACT) - mimo rozsah
116 Sníma teploty motoru (ECT) nebyla dosažena provozní teplota - mimo rozsah
117 Sníma teploty motoru (ECT) nebyla dosažena provozní teplota - nízká hodnota
118 Sníma teploty motoru (ECT) nebyla dosažena provozní teplota - vysoká hodnota
121 Sníma polohy škrtící klapky - mimo rozsah
122 Sníma polohy škrtící klapky - nízká hodnota
123 Sníma polohy škrtící klapky - vysoká hodnota
124 Sníma polohy škrtící klapky - nap tí vyšší než požadováno
125 Sníma polohy škrtící klapky - nap tí nižší než požadováno
129 Sníma MAF nereaguje na test škrtící klapky
136 Sníma HEGO (lambda) - levý (chudá sm s)
137 Sníma HEGO (lambda) - levý (bohatá sm s)
139 Sníma HEGO (lambda) - levý (chudá sm s)
144 Sníma HEGO (lambda)
157 Sníma MAF - nízká hodnota
158 Sníma MAF - vysoká hodnota
159 Sníma MAF - mimo rozsah
167 Sníma Tk nereaguje na test škrtící klapky
171 Sníma HEGO (lambda)
172 Sníma HEGO (lambda) - (chudá sm s)
173 Sníma Hego (lambda) - (bohatá sm s)
174 Sníma HEGO
175 Sníma HEGO (lambda) - pravý
176 Sníma HEGO (lambda) - pravý (chudá sm s)
177 Sníma HEGO (lambda) - pravý (bohatí sm s)
178 Sníma HEGO
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565 Odvzduš ovací ventil nádrže (CANP)
566 Relé solenoid 3/4 (THS)
573 Relé/obvod elektrického ventilátoru (EDF)
574 Relé/obvod vysokorychlostního elektrického ventilátoru (HEDF)
575 Obvod/pojistný vypína erpadla paliva
576 Spína kickdownu (KDS)
577 Spína kickdown (KDS) nebyl aktivován b hem autotestu
612 Obvod spína e 4/3 p erušen
613 Spína 4/3 p erušen
614 Obvod spína e 3/2 zkratován
615 Spína 3/2 p erušen
621 Obvod solenoidu azení 1
622 Obvod solenoidu azení 2 624 Solenoid ventilu tlakového regulátoru (EPC) vysoká hodnota
625 Solenoid ventilu tlakového regulátoru (EPC) - nízká hodnota
628 Modulovaný magnetický ventil - spojka m ni e momentu (MLUS)
629 Solenoid spojky m ni e momentu
634 Obvod spína e ,,neutral" (NDS)
635 Spína teploty p evodovky
636 Spína teploty p evodovky - sensor mimo rozsah
637 Spína teploty p evodovky - hodnota senzoru p íliš vysoká
638 Spína teploty p evodovky - hodnota senzoru p íliš nízká
639 Senzor rychlosti p evodovky (TSS) vadný
645 1.rychl. stupe vadný
646 2.rychl. stupe vadný
647 3.rychl. stupe vadný
648 4.rychl. stupe vadný
649 ETV (systém p evodovky EPC) vadný
651 ETV ob asná porucha
652 Modulovaný magnetický ventil - spojka m ni e momentu
653 Spína ízení p evodovky nebyl aktivován b hem autotestu
658 Nem te polohu spína e sportovního/úsporného režimu b hem autotestu
756 P erušení spínacího obvodu solenoidového ventilu po átku vst ikování
757 Zkrat ve spínacím obvodu solenoidového ventilu po átku vst ikování
758 Po átek vst ikování solenoidového ventilu vst ikování mimo pracovní rozsah
998 Porucha obvodu ECT/ACT/MAF/Tk

316 Systém p idaného vzduchu/systém vhán ní vzduchu
326 Elektronický p evodník tlaku (EPT) nízký signál/diferenciální tlakový spína
recirkulace výfukových spalin (DPFE)
327 Elektronický p evodník tlaku (EPT)/diferenciální tlakový spína recirkulace
výfukových spalin (DPFE)/elektronický podtlakový regulátor(EVR)
328 Elektronický podtlakový regulátor (EVR) - nízká hodnota
332 Ventil EGR (neotvírá)
334 Elektronický podtlakový ventil (EVR) - vysoká hodnota
335 Elektronický p evodník tlaku (EPT) signál mimo rozsah/diferenciální tlakový
spína recirkulace výfukových spalin (DPFE)
336 P íliš vysoká tlak spalin
337 Elektronický p evodník tlaku (EPT) vysoký signál/diferenciální tlakový spína
recirkulace výfukových spalin (DPFE)/elektronický podtlakový regulátor(EVR)
338 Sníma teploty chaldícího média (ECT) - neoh ál se
339 Sníma teploty chladícího média (ECT) - p eh átý
341 Nastavení oktanového ísla (servisní kabel) ukost en
411 P íliš nízké otá ky motoru p i autotestu
412 P íliš vysoké otá ky motoru p i autotestu
413 Regula ní ventil volnob hu ISC
414 Regula ní ventil volnob hu ISC
415 Regula ní ventil volnob hu ISC
416 Regula ní ventil volnob hu ISC
452 Sníma rychlosti vozidla (VSS)
511 Chyba pam ti ROM
512 Chyba pam ti RAM
513 Referen ní nap tí EEC-IV
519 Tlakový spína posilova e ízení nebyl p i autotestu aktivován
521 Tlakový spína posilova e ízení není aktivován
522 Spína Neutral/Drive (NDS)
523 Spína Neutral/Drive (NDS)
528 Spína spojky
536 Spína brzdových sv tel nebyl p i autotestu aktivován
538 Chyba obsluhy p i dynamickém autotestu
539 klimatizace p i autotestu zapnuta
542 Obvod palivového erpadla - špatná kostra nebo stále pod nap tím
543 Obvod palivového erpadla - žádné nap tí
551 Obvod ízení volnob hu (ISC)
552 Obvod p idaného vzduchu
556 Obvod palivového erpadla - primární obvod selhal
557 Zkrat ve spínacím obvodu recirkulace výfukových plyn
558 Elektrický obvod elektronického regulátoru podtlaku (EVR)
563 Obvod vysokorychlostního elektrického pohodnu ventilátoru (EDF)
564 Relé/obvod elektrického ventilátoru (EDF)
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