
راهنمای کدهای خطای دستگاه اسکنر 
مربوط به خودروی 
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تهیه کننده: شرکت فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو
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MVM530 خودروی

1شرکت فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو 

DTC مشخصات

P0107 .ولتاژ فشنگی فشار هوای ورودی بسیار کم است

P0108 .ولتاژ فشنگی فشار هوای ورودی بسیار باا است

P0112 .دمای فشار هوای ورودی بسیار پایین است

P0113 .دمای فشار هوای ورودی بسیار زیاد است

P0117 .دمای فشنگی آب داخل موتور بسیار پایین است

P0118 .دمای نشان داده شده در آمپر آب داخل موتور بسیار پایین است

P0122 .ولتاژ فشنگی موقعیت تراتل خیلی کم است

P0123 .ولتاژ فشنگی موقعیت تراتل خیلی کم است

P0130 .سیگنال )عایم( مربوط به بخش باای فشنگی اکسیژن غیرمنطقی )نادرست( است

P0132 .ولتاژ مربوط به بخش باایی فشنگی اکسیژن خیلی باا است

P0134 .سیگنالی از بخش باایی فشنگی اکسیژن دریافت نمی شود

P0135 .مدار گرم کن بخش باایی فشنگی اکسیژن کار نمی کند

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/
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شرکت فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو  2

DTC مشخصات

P0171 .نسبت هوا/ سوخت در مدار بااتر از حد مجاز است

P0172 .نسبت هوا/ سوخت در مدار پایین تر از حد مجاز است

P0201 .مدار انژکتور سوخت تک سیلندر کار نمی کند

P0202 .مدار انژکتور سوخت دو سیلندر کار نمی کند

P0203 .مدار انژکتور سوخت سه سیلندر کار نمی کند

P0204 .مدار انژکتور سوخت چهار سیلندر کار نمی کند

P0230 .مدار کنترل پمپ روغن کار نمی کند

P0325 .مدار فشنگی ضربه کار نمی کند

P0335 .عایمی از فشنگی موقعیت میل لنگ دریافت نمی شود

P0336 .عایم ارسالی از فشنگی موقعیت میل لنگ غیرمنطقی )نادرست( است

P0340 .سیگنال فشنگی پایه )فاز( ارسال نمی شود، عایمی دریافت نمی شود

P0342 .ولتاژ سالم فشنگی فاز )پایه( بسیار کم است

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


MVM530 خودروی

3شرکت فروش و خدمات پس از فروش مدیران خودرو 

DTC مشخصات

P0343 .ولتاژ مدار فشنگی فاز )پایه( بسیار باا است

P0443 .سوپاپ کنیستر مشکل دارد

P0444ولتاژ کنترلی کنیستر

P0445ولتاژ کنترلی کنیستر

P0480 .مدار کنترل رله فن خنک کننده کار نمی کند

P0500 .سیگنال سرعت خودرو اشتباه است

P0506 .سرعت خاص پایین تر از حد معمول است. دور آرام موتور پایین تر از حد مجاز است

P0507 از حد مجاز بااتر  موتور  آرام  است. دور  از حد مجاز  بااتر  سرعت خودرو در حالت خاص 
است.

P0508 .ولتاژ رگواتور سرعت خودرو در حالت خاص خیلی پایین است

P0509 .ولتاژ رگواتور سرعت خودرو در حالت خاص خیلی باا است

P0511 .مدار ولتاژ رگواتور کار نمی کند

P0560 .سیگنال )عایم( ولتاژ سیستم غیرمنطقی )نادرست( است
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DTC مشخصات

P0562 .ولتاژ سیستم خیلی کم است

P0563 .ولتاژ سیستم خیلی باا است

P0601 .)عملکرد بخش کنترل الکتریکی غلط است. )عدد خروجی واحد کنترل غلط است

P0602 .کد اطاعات دریافتی از واحد کنترل الکتریکی غلط است

P0645 .کار نمی کند A/C مدار کنترل رله کمپرسور

P0646 .خیلی پایین است A/C ولتاژ مدار کنترل رله کمپرسور

P0647 .خیلی زیاد است A/C ولتاژ مدار کنترل رله کمپرسور

P0651 .چراغ هشدار اشکال در مدار کار نمی کند
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