
 

 

 

 

 

 تصًيب كىىدٌ تاييد كىىدٌ  تهيٍ كىىدٌ

  حميدرضا ملكي وام2

  11;91/80/9 تاريخ2

 ءامضا

 محمدتقي  بديعي وام2

 11;91/80/9 تاريخ2

 ءامضا

 سيريان زبيري وام2

 11;91/80/9 تاريخ2

 ءامضا

 FRS1030كد فرم2        امور مشتريان سايپا -9امدادخودروسايپا-8 نمايندگيهاي مجاز-7 ذيربط مديريتهاي-6 معاون بازرگاني-5 پس از فروش معاون خدمات-4 معاون مهندسي و كيفيت -3قائم مقام مديرعامل2-مديرعامل -1 : توزيع نسخ

سايپا يدك)سهامي خاص(شركت بازرگاني   

 
()مديريت فني و گارانتي  

   TBAX212TN1G/25/2  11;291/80/9تاريخ 

(91)جايگسيه9:شمار2ٌ فني  اطالعيه  9از 9صفحة 

 كًئيکسايىااتًماتيک ي وًع خًدري2  

 كوئيك و ساينا اتوماتيك و روش رفع ايراد آنهاخطاهاي كد ليست   موضوع:

 

 
صفحه می باشد  31شامل يوست پ  

 ارائه دهنده خدمات كوييک و ساينا اتوماتيک قابل توجه كليه نمايندگي هاي مجاز

تا ػٌَاى كدّاي خطا دز خَدزٍّاي كَئيك ٍ سايٌا اتَهاتيك ٍ زٍش  TBAX212TN1G/25/1اطالػيِ فٌي تا كد هدزك احتساها پيسٍ 

 اطالع هي زساًد شسح ػيَب ٍ ػَاهل ايجاد خطا ٍ چگًَگي زفغ خطا دز شثكِ خدهات پس اش فسٍش هستَط ِ زفغ ايساد آًْا، ي

 يستياهحتسم ت يْايٌدگيًواّوچٌيي  .جْت تْسُ تسدازي ًوايٌدگاى هحتسم ازائِ هي گسدد پيوست، تِ صَزت كاهلِ ت( EASYU 2.5) تِ

 :كٌٌد تيزا زػا سيحتوا ًكات ش

 

تِ ٍصل ًسثت قساز گسفتِ سپس   OFFدز حالت  چييخَدزٍ خاهَش ٍ سَ يستياتتدا تا اگيتِ كاز تا دستگاُ د اشيدز صَزت ً -1

خَدزٍ زٍشي كاتل  اي  SWITCH ONچٌاًچِ دز حالت  ٌصَزتيا سيثثت ًشَد دز غ ييتا خطا ديياقدام ًوا OBDكاتل 

OBD يًصة شَد خطاّا U CODES  ِدز حافظECU اشتثاُ اهس سثة  ييكِ ّو شَديثثت ٍ چساغ چك زٍشي ه

 .شَد يه ياتي ةيكازشٌاساى  دز ػ

 ًسثت تِ شازض ستيتاهي شدُ ٍ  يكسدى خَدزٍ خَدداز يتِ تاطس يدشازض شَد اش تاطس يليخَدزٍ تِ ّسدل يچٌاًچِ تاطس -2

 .گسدداقدام  يتاطس

ٍ  واٌّگهديسيت فٌي ٍ گازاًتي ّحتوا تا كازشٌاساى  يستيتا ECU,BCM,GATEWAYتِ داًلَد كسدى  اشيدز صَزت ً -3

تِ ػْدُ  ياحتوال ياش خسات يًاش يّا ٌِيّص ِيكل ٌصَزتيا سيشَد دز غ هجَش هستَطِ تا ذكس تَضيحات فٌي كاهل اخر

 )اًجام داًلَد تِ زٍش اشتثاُ هَجة سَختي اجصاي الكتسًٍيكي خَاّد شد( خَاّد تَد. گيٌديًوا

هي تايست كد خطاي هستَطِ ٍ تصَيس آى دز دستگاُ  ECUدزصَزت زٍشي شدى چساغ چك ٍ استفادُ اشاجست تسٍشزساًي  -4

 كلين هَزد پريسش قساز گيسد.تا ػية ياب، دز قسوت تَضيحات سيستن خدهات ثثت گسدد 

 

 

 

 

 

 هي تاشدTBAX212TN1G/25/1تا كد جايگصيي هدزك   TBAX212TN1G/25/2هدزك هركَز تا كد :توجه
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خرابی در دریچه گاز برقی و باز و بسته نشدن 
صفحه 

سنسور موقعیت دریچه گاز
خرابی در دسته سیم

دود سیاه در هنگام استارت
عدم توانائی شتاب گیري

میس فایر در آیدل
غیرفعال شدن کروز کنترل/محدودیت سرعت 

و سقف 1500rpm براي دور موتور

پاك کردن صفحه دریچه گاز برقی
تعویض دریچه گاز برقی

تعویض دسته سیم
تعویض سنسور فشار منیفولد هوا
تغییر در برنامه کالیبراسیون آیدل

روشن می شود. P2176 عدم توانائی دریچه گاز برقی براي قرار گرفتن در
موقعیت آیدل

خرابی دریچه گاز برقیروشن می شود.

نوسان متناوب در هنگام شتاب گیري یا 
کاهش سرعت

دود سیاه در هنگام استارت
میس فایر در هنگام آیدل

غیرفعال شدن کروز کنترل/محدودیت سرعت 
و سقف 1500rpm براي دور موتور

خرابی سنسور و کانکتور دریچه گاز برقی
تعویض دسته سیم

تعویض دریچه گاز برقی

P2119روشن می شود.اشکال در باز و بسته شدن دریچه گاز برقی

خرابی در دریچه گاز برقی و باز و بسته نشدن 
صفحه 

سنسور موقعیت دریچه گاز
خرابی در دسته سیم

عدم توانائی در شتاب گیري
میس فایر در آیدل

عمل نکردن پدال گاز
غیرفعال شدن کروز کنترل/محدودیت سرعت 

و سقف 1500rpm براي دور موتور

تعویض دریچه گاز برقی
تعویض دسته سیم

تعویض سنسور پدال گاز

P0121

P0221
P0222
P0223
P0122

اشکال در دریچه گاز(سیگنالی
 که در اثر بازشدن TPS به ECU ارسال می شود بین 

0,5 ولت
 در حالت ایدل و 4,5 ولت در حالت فول

 تراتل نباشد)

P0123

P063E

تعویض سوئیچ پدال ترمز
بررسی نحوه مونتاژ سوئیچ

P2299گرفتن همزمان پدال گاز و ترمزروشن می شود.ایراد در گرفتن همزمان پدال گاز و ترمز
P0504 در بعضی موارد تکرار خطاي

2500rpm کاهش دور موتور به
بی تاثیر بودن گرفتن پدال گاز

(limp mode )

کار با پدال هاي گاز و ترمز با یک پا
بعد از سه بار خاموش و روشن کردن چراغ چک 

خاموش می شود.

خرابی در رله دور تند فن
خرابی در دسته سیم مدار خنک کاري

خرابی در سنسور دماي آب
تعویض رله دور تند فن در خطاي خرابی فیوز فن

تعویض موتور الکتریکی فن
تعویض فیوز فن

تعویض مقاومت و رله دور کند فن
تعویض دسته سیم مدار خنک کاري P0480

P0481

روشن نمی شودایراد در رله دور کند و تند فن

خرابی در مقاومت فن 
خرابی در رله دور کند فن

خراب فیوز فن
خرابی در دسته سیم مدار خنک کاري

خرابی در رله دور تند فن
خرابی در دسته سیم مدار خنک کاري

خرابی در سنسور دماي آب
خرابی فیوز فن

خرابی در دریچه گاز برقیروشن می شود.اشکال در دریچه گاز
خفه گی موتور در هنگام استارت

تاخیر در استارت موتور (در بعضی موارد 
استارت نخوردن)

خرابی کانکتور دریچه گاز برقی
تعویض دسته سیم

تعویض دریچه گاز برقی

CVT خودروي کوئیک و ساینا  ECU راهنماي کد خطاهاي
با توجه به استراتژي ECU خودروهاي کوییک و ساینا اتوماتیک (EASYU 2.5) کارشناسان محترم در نمایندگی هاي مجاز شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدك بایستی حتما نکات زیر را رعایت کنند.

 U نصب شود خطاهاي OBD یا خودرو روشن کابل  SWITCH ON اقدام نمایند تا خطایی ثبت نشود در غیر اینصورت چنانچه در حالت OBD قرار گرفته سپس به وصل کابل  OFF 1- در صورت نیاز به کار با دستگاه دیاگ ابتدا بایستی خودرو خاموش و سوییچ در حالت
CODES در حافظه ECU ثبت و چراغ چک روشن میشود که همین امر سبب گمراهی کارشناسان  در عیب یابی میشود.

2- چنانچه باطري خودرو به هردلیلی دشارژ شود از باطري به باطري کردن خودرو خودداري شده و بایستی باطري با دستگاه شارژ باطري شارژ شود.
3- در صورت نیاز به دانلود کردن ECU,BCM,GATEWAY بایستی حتما با کارشناسان شرکتهاي مگاموتور یا سایپا یدك هماهنگ شود در غیر اینصورت کلیه هزینه هاي ناشی از خرابی احتمالی به عهده نماینده محترم خواهد بود.

در ادامه به بررسی خطاهاي P CODES  در خودروهاي کوییک و ساینا اتوماتیک پرداخته و روش رفع خطا نیز توضیح داده شده است بدیهی است P CODES هایی که با خودروي تیبا مشترك میباشد توضیح داده نشده است.
کارشناسان میتوانند در صورت مواجهه با این کدهاي خطا به دستورالعملهاي قبلی مراجعه نمایند.

چگونگی رفع خطاچگونگی تشخیص خطاعوامل ایجاد خطاچراغ چکشرح عیبکد خطا

P0504خرابی در سوئیچ پدال ترمزروشن نمی شود.ایراد در سوئیچ پدال ترمز

روشن نشدن المپ چراغ ترمز عقب روشن 
بودن دائم چراغ ترمز عقب
SSP استارت نخوردن با
عمل نکردن کروز کنترل

تعویض سنسور دریچه گاز برقی
تعویض دسته سیم

P0105

P0107
P0108

MAP خرابی در سنسور فشار هواي ورودي منیفولد
(ECU محدوده به v 4,5-0,5 ارسال ولتاژ خارج از)

اگر با تغییر سنسور دریچه گاز تغییري در سنسور 
MAP ایجاد نشود.

P0107: ولتاژ پایین سنسور فشار منیفولد (ولتاژ پایین 
(v 0,1 تر از

P0108: ولتاژ باالي سنسور فشار منیفولد (ولتاژ باالتر از 
(v 4,5

روشن می شود.
خرابی و یا جا نرفتن سنسور فشار هواي منیفولد

خرابی در دسته سیم

میس فایر در آیدل و در هنگام رانندگی
سوختن rich در موتور

کاهش قدرت موتور
افزایش مصرف سوخت

مشاهده تغییر ولتاژ سنسور MAP در دستگاه 
دیاگ

تعویض سنسور دریچه گاز برقی/ تعویض دسته 
سیم

سنسور موقعیت دریچه گاز برقی
خرابی در دسته سیم

دود سیاه در هنگام استارت
عدم توانائی شتاب گیري

میس فایر در آیدل
غیرفعال شدن کروز کنترل/محدودیت سرعت 

و سقف 1500rpm براي دور موتور
P2135روشن می شود.خرابی  سنسور دریچه گاز برقی

خرابی در پمپ بنزین یا انژکتور
تمام شدن بنزین

پایین بودن کیفیت بنزین
خرابی در سیستم جرقه 
خرابی سنسور دور موتور

خرابی یا مسدود شدن کاتالیست

استارت نخوردن
شتاب ناپایدار

کاهش توان در عملکرد موتور

تعویض دسته سیم و سنسور دور موتور
پر کردن بنزین/ عیب یابی در سیستم جرقه

تعویض کاتالیست/پمپ بنزین و انژکتور P0316 1000rpm میس فایر در هنگام استارت به خصوص در
روشن می شود.اول
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بررسی وجود اشکال در منیفولد دود/کاتالیست/ 
سنسورهاي اکسیژن

تایمینگ مناسب P0420
 Upstream پایین بودن عملکرد کاتالیست (اگر سنسور

و سنسور Downstream اطالعات مشابه بدهند در 
روشن می شود.واقع کاتالیست عملکرد مناسبی ندارد).

خرابی کاتالیست
خرابی سنسورهاي Upstream و 

Downstream اکسیژن
وجود میس فایر در موتور

عدم تایمینگ مناسب
خرابی انژکتورها

کاهش قدرت و عملکرد موتور بعد از گرم 
شدن موتور

بوي بد از لوله اگزوز
در بسیاري موارد در تاثیري در حس رانندگی 

ایجاد نمی شود.

P0325روشن می شود.در رنج نبودن سیگنال سنسور ضربه
قطعی یا وصل نبودن سنسور ناك

خرابی سنسور ناك
صداي غر مخصوصا در دورهاي پایین

کاهش قدرت و عملکرد موتور
دسته سیم بررسی گردد.

تعویض سنسور ناك

دسته سیم بررسی گردد.
ECU تعویض برنامه
ECU تعویض

P0562

P0563

P0562: اگر ولتاژ خودرو در حالت آیدل براي مدت 60 
ثانیه 

زیر 10 ولت باشد.
P0563: اگر ولتاژ خودرو باالتر از 16v باشد.

روشن می شود.
خرابی آلترناتور و دسته سیم مرتبط با آن

خالی شدن باتري
خرابی رگوالتور ولتاژ (آفتامات)

روشن شدن چراغ باتري
حالت مردگی در آیدل
کاهش مصرف سوخت

دوباره شارژ یا تعویض باتري
تعویض آلترناتور

تعویض رگوالتور ولتاژ (آفتامات)
بررسی دسته سیم آلترناتور و کابل بین باتري

P0606در هنگام استارت خودرو ECU روشن نمی شودخطاي پردازش توسط
CAN bus خطا در شبکه
ECU قطعی در کانکتور

ABS روشن شدن چراغ
نشانه هاي میس فایر در موتور

افزایش مصرف سوخت
حالت مرده شدن در هنگام توقف خودرو

روشن می شود.
خرابی دسته سیم/کانکتور سنسور دماي آب

خرابی در ترموستات

موتور در حالت سرد به سختی استارت می 
خورد.

انتشار دود سیاه
روشن شدن فن دور تند
نشانه هاي میس فایر

بررسی دسته سیم و کانکتور سنسور دماي آب
بررسی ترموستات

تست اهمی  سنسور دماي آب

P0315
ولتاژ ارسالی از سمت سنسور دور موتور باالتر از حد 

روشن می شود.مجاز باشد
خرابی در سنسور دور موتور / کم شفت

خرابی دسته سیم

در حالت روشن کار می کند و اگر خاموش 
شود دیگر روشن نمی شود.

نشانه هاي میس فایر

بررسی تسمه تایم
بررسی دندانه هاي فالیول
بررسی سنسور میل لنگ

بررسی سنسور میل بادامک
بررسی دسته سیم

P0116

P0117

P0118

P0119

P0118: ولتاژ ارسالی از سمت سنسور دماي آب باالتراز 
حد مجاز باشد.

(ولتاژ باالتر از 4,91V و یا دماي کمتر از           -
(C°40

P0117: ولتاژ ارسالی کمتر از حد مجاز باشد.
P0119: ولتاژ ارسالی متناوب باشد. (اگر دماي موتور در 

هر 10 ثانیه بیش از 15 درجه تغییر کند).
P0116: اختالف سنسور دماي آب و دمایی که انتظار 

ECU است بیش از 60 درجه باشد.

حالت مردگی در طول رانندگی
سخت روشن شدن خودرو

عملکرد سنسور اکسیژن با دیاگ بررسی شود که 
ولتاژ بین 0,05 تا 0,85 ولت باشد.

در صورتیکه عملکرد سنسور اکسیژن باال مورد 
قبول بود خطاهاي ECU توسط دیاگ پاك شود 
 idle و خودرو براي حداقل 10 دقیقه در حالت
مورد بررسی قرار گیرد. در صورت عدم مشاهد 
خطاي مجدد سنسور اکسیژن باال سالم است.

عقب یا گشاد بودن پین
بررسی دسته سیم

P0137

P0138

P0140

P0137: ولتاژ پایین سنسور اکسیژن پایین (ولتاژ ارسالی 
(v 0,05 کمتر از

P0138: ولتاژ باالي سنسور اکسیژن پایین (ولتاژ ارسالی 
(v 1 باالتر از

P0140: سنسور اکسیژن پایین یافت نشد. (ولتاژ ارسالی 
(5v باالتر از

روشن می شود.
قطعی لحظه اي یا وصل نبودن سنسور اکسیژن

خرابی سنسور اکسیژن پایین
حالت مردگی در طول رانندگی

سخت روشن شدن خودرو

عملکرد سنسور اکسیژن با دیاگ بررسی شود که 
ولتاژ بین 0,1 تا 0,9 ولت باشد.

براي کد خطاي P0137 سنسور اکسیژن باال 
تعویض گردد. (در اکثر اوقات با تعویض سنسور باال 

مشکل برطرف خواهد شد. در صورت عدم حل 
مشکل سنسور اکسیژن پایین عوض شود).

در صورت رویت خطاي P0140 دسته سیم موتور 
اصالح و یا تعویض گردد.

P0131

P0132

P0131: ولتاژ پایین سنسور اکسیژن باال (ولتاژ ارسالی 
(v 0,05 کمتر از

P0132: ولتاژ باالي سنسور اکسیژن باال (ولتاژ ارسالی 
(v 1 باالتر از

روشن می شود.
قطعی لحظه اي یا وصل نبودن سنسور اکسیژن

خرابی سنسور اکسیژن باال

قطعی لحظه اي یا وصل نبودن دریچه گازروشن می شود.

دود سیاه در هنگام شروع حرکت
عدم توانائی در شتاب گیري

بررسی و تعویض عملگر (موتور) دریچه گازمیس فایر در آیدل

P0351بررسی دسته سیم
شمع ها بازدید شوند و در صورت مشاهده کثیفی 
و و آلودگی شمع ها تمیز شوند و در صورت نیاز 

تعویض گردند.
بوت کویل و فنرهاي آن بازدید شوند و عاري از 

هرگونه کثیفی یا آلودگی باشند.
تعویض قطعه کویل

P2102
P2103

P0638

P2108

P2103: ولتاژ باالي عملگر (موتور) دریچه گاز (ولتاژ 
(v 0,9 ارسالی باالتر از

P2102: ولتاژ پایین عملگر دریچه گاز (ولتاژ ارسالی 
(v 0,1 پایین تر از

P0638: اگر درصد باز بودن دریچه بین 5,8 تا 8,5 
درصد نباشد.

P2108: اگر اختالف set point و موقعیت واقعی 
ETC بیش از 6 درصد باشد.

P0352

P0351: میس فایر توسط سیم پیچ 1
روشن می شود.P0352: میس فایر توسط سیم پیچ 2

قطعی لحظه اي یا وصل نبودن کویل
معیوب یا کثیف بودن فنر کویل داخل بوت

تعویض شمع
تعویض کویل

نشانه هاي میس فایر
خودرو به سختی استارت می خورد.
کاهش توان مخصوصا در load باال
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40

41

42

44

45

46

47

48

49

50

51

*در ورژن جدید کالیبراسیون حالت limp mode حذف شده است و حالت غیرفعالسازي آن از 3 سیکل به 1 سیکل کاهش یافته است.

P0344

P0340

P0341

خرابی در سنسور دور موتور / کم شفت
خرابی دسته سیم

خرابی در دسته سیم مرتبط با سنسور کم شفت
نفوذ روغن به سنسور و یا پین مرتبط با آن

حالت مردگی و خفه گی موتور
به سختی استارت می خورد

تکانه هاي شدید و سر و صداي موتور
وجود میس فایر در موتور

پایین آمدن عملکرد توان و گشتاور خودرو

تعویض سنسور کم شفت
تعویض دسته سیم و چک کردن پین مرتبط با آن 

  ECU در
تمیز کردن سنسور و پین مرتبط با آن

بررسی تایمینگ بودن تسمه تایم

P0344: قطعی سیگنال ارسالی یا ارسال سیگنال 
متناوب از طرف سنسور کم شفت

P0341 وP0340 : سیگنال ارسالی در زاویه اي خیلی 
کمتر یا بیشتر از زاویه خود باشد

روشن می شود.

تایمینگ نبودن تسمه تایم
شکسته بودن دندانه هاي فالیویل

خرابی سنسورهاي کم شفت و میل لنگ
خرابی دسته سیم 

پایین بودن سطح روغن و عدم کارکرد مناسب آن

روشن می شود.
سیگنال ارسالی از طرف سنسور کم شفت با سیگنال 

ارسالی با سنسور میل لنگ تطابق نداشته باشد. (اختالف 
بیش از ده درجه)

P0016
مصرف سوخت باال

به سختی روشن می شود.
کاهش توان در کارکرد 43

تایمینگ تسمه تایم
بررسی کیفیت و سطح روغن

بررسی دسته سیم
بررسی سنسورهاي کم شفت و میل لنگ 

بررسی دندانه هاي فالیویل

P0172

روشن می شود.

MAP نقص در سنسور
نقص در سنسورهاي اکسیژن

میس فایر شدن سوخت
نقص در انژکتورهاي سوخت و سنسور دریچه گاز

نقص در پمپ بنزین

در برخی حاالت هیچ رخداد غیر عادي اتفاق 
نمیفتد.

در حاالت دیگر توان پایین در شتاب گیري و 
میس فایر و وجود مشکل در حالت آیدل به 

خصوص در حالت گرم کردن مشاهده می شود.
انتشار آالینده هایی همچون هیدروکربن 

نسوخته و منوکسید کربن

بررسی سنسور MAP ، سنسورهاي اکسیژن، 
انژکتورهاي سوخت و سنسور دریچه گاز و پمپ 

بنزین

P0172: احتراق بسیار Rich و نسبت بنزین به هوا 
باالي استوکیومتري

Ideal در حالت  Lean احتراق بسیار :P2187
P0172: احتراق بسیار Lean و نسبت بنزین به هوا 

پایین استوکیومتري

P2187

سیگنال ارسالی از طرف سنسور میل لنگ خارج از رنج 
روشن می شود.است

شکسته بودن دندانه هاي فالیویل
خرابی سنسور میل لنگ

خرابی دسته سیم

حالت مردگی در موتور
وجود میس فایر در موتور P0335

بررسی دسته سیم
تعویض سنسور میل لنگ

بررسی دندانه هاي فالیویل

P0171

P0500

P0503

P0501

P0502

 
 ولتاژي که سنسور سرعت ارسال می کند ناگهان دچار 
پرش یا کم شدن بسیار زیاد می شود که نشان می دهد 

سنسور سرعت به درستی کار نمی کند/ ولتاژي که 
سنسور ارسال می کند خارج از رنج و محدوده مجاز است.

خرابی در سنسور سرعتروشن می شود.
دسته سیم مرتبط با سنسور سرعت خراب است.

بررسی صحت ارتباط به شبکه CANکیلومتر شمار عدد اشتباهی را نشان می دهد.
تعویض سنسور سرعت

تعویض دسته سیم مرتبط

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

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


 

 

 ECUراهنمای کد خطاهای 

 CVTخودروی کوئیک و ساینا 
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Ecu Schematic diagram 
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QUICK P CODES AND TROUBLE SHOOTINGS 

 

Error codes:   

1- P0504: 

 ایراد در سوئیچ پدال ترمز

روشن نمی شود.چراغ چک:   

 عوامل ایجاد خطا:

 خرابی در سوئیچ پدال ترمز

 چگونگی تشخیص خطا:

/ روشن بودن دائم چراغ ترمز عقبروشن نشدن المپ چراغ ترمز عقب  

 SSPاستارت نخوردن با 

 عمل نکردن کروز کنترل

 چگونگی رفع خطا:

 تعویض سوئیچ پدال ترمز

 بررسی نحوه مونتاژ سوئیچ

 

 

 

 

Brake Switch “A”/”B” Correlation 

Name: ERR_BLS_BTS 

BLS-BTS plausibility error 
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2- P2299: 

در گرفتن همزمان پدال گاز و ترمزایراد   

 چراغ چک: روشن

 عوامل ایجاد خطا:

 گرفتن همزمان پدال گاز و ترمز

 چگونگی تشخیص خطا:

 2500rpmکاهش دور موتور به 

 بودن گرفتن پدال گازبی تاثیر 

 چگونگی رفع خطا:

 کار با پدال های گاز و ترمز با یک پا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brake Pedal Position/Accelerator Pedal Position Incompatible 

Name: ERR_PVS_BLS_BTS 

PVS plausibility brake error 
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3- P0480, P0481:   

 ایراد در رله دور کند و تند فن

نمی شود. چراغ چک: روشن  

 :P0480 عوامل ایجاد خطا

 خرابی در مقاومت فن

 خرابی در رله دور کند فن

 خراب فیوز فن

 خرابی در دسته سیم مدار خنک کاری

 :P0481 عوامل ایجاد خطا

 خرابی در رله دور تند فن

 خرابی در دسته سیم مدار خنک کاری

 خرابی در سنسور دمای آب

 خرابی فیوز فن

 چگونگی تشخیص خطا:

 P0481در خطای  روشن شدن چراغ دمای آب

 دور تند فن کار می کند. P0480در خطای 

 لرزش در هنگام شتاب گیری

 کاهش مصرف سوخت

 چگونگی رفع خطا:

Fan 1 Control Circuit , Fan 2 Control Circuit 

Name: ERR_ECF_EL_1_OC , ERR_ECF_EL_2_OC 

Electrical check 
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 P0480تعویض مقاومت و رله دور کند فن در خطای 

 تعویض دسته سیم مدار خنک کاری

 P0481تعویض رله دور تند فن در خطای 

 فن تعویض موتور الکتریکی

 تعویض فیوز فن

 

4- P063E: 

 اشکال در دریچه گاز

 چراغ چک: روشن

 عوامل ایجاد خطا:

 خرابی در دریچه گاز برقی

 چگونگی تشخیص خطا:

 خفه گی موتور در هنگام استارت

 )در بعضی موارد استارت نخوردن( استارت موتورتاخیر در 

 چگونگی رفع خطا:

 خرابی کانکتور دریچه گاز برقی

 تعویض دسته سیم

 تعویض دریچه گاز برقی

 

Auto Configuration Throttle Input Not Present 

Name: ERR_TPS_AD_BOL 

TPS adaptation diagnosis 
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5- P0121: 

)سیگنالیاشکال در دریچه گاز  

 ولت 5.0ارسال می شود بین  ECUبه  TPSکه در اثر بازشدن  

 لت در حالت فولو 5.0در حالت ایدل و  

  تراتل نباشد( 

می شود. چراغ چک: روشن  

 عوامل ایجاد خطا:

دریچه گاز برقی باز و بسته شدن خرابی در  

 چگونگی تشخیص خطا:

 گیری یا کاهش سرعتنوسان متناوب در هنگام شتاب 

 دود سیاه در هنگام استارت

 میس فایر در هنگام آیدل

 برای دور موتور 1500rpmغیرفعال شدن کروز کنترل/محدودیت سرعت و سقف 

 چگونگی رفع خطا:

 دریچه گاز برقی و کانکتور سنسورخرابی 

 تعویض دسته سیم

 تعویض دریچه گاز برقی

 

 

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” Circuit 

Range/Performance 

Name: ERR_TPS_MAF_1 

TPS1 plausibility diagnosis 
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6- P0121/P0221/P0222/P0223/P0122: 

 اشکال در دریچه گاز)سیگنالی

 ولت 5.0ارسال می شود بین  ECUبه  TPSکه در اثر بازشدن  

 ولت در حالت فول 5.0در حالت ایدل و  

 تراتل نباشد( 

می شود. چک: روشنچراغ   

 عوامل ایجاد خطا:

 خرابی در دریچه گاز برقی

 چگونگی تشخیص خطا:

 نوسان متناوب در هنگام شتاب گیری یا کاهش سرعت

 دود سیاه در هنگام استارت

 میس فایر در هنگام آیدل

 برای دور موتور 1500rpmغیرفعال شدن کروز کنترل/محدودیت سرعت و سقف 

 چگونگی رفع خطا:

 دریچه گاز برقیو کانکتور آن خرابی سنسور 

 تعویض دسته سیم

 تعویض دریچه گاز برقی

 

 

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit 

Range/Performance 

Name: ERR_TPS_AD_BOL 

TPS adaptation diagnosis 
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7- P2119: 

 اشکال در باز و بسته شدن صفحه در دریچه گاز برقی

می شود. راغ چک: روشنچ  

 عوامل ایجاد خطا:

و باز و بسته نشدن صفحه  خرابی در دریچه گاز برقی  

 سنسور موقعیت دریچه گاز

 خرابی در دسته سیم

 چگونگی تشخیص خطا:

 عدم توانائی در شتاب گیری

 میس فایر در آیدل

 عمل نکردن پدال گاز

 برای دور موتور 1500rpmغیرفعال شدن کروز کنترل/محدودیت سرعت و سقف 

 چگونگی رفع خطا:

 تعویض دریچه گاز برقی

 تعویض دسته سیم

 تعویض سنسور پدال گاز

 

 

 

Throttle Actuator Control Throttle Body 

Range/Performance 

Name: ERR_TPS_DIF 

ETC PWM first/second threshold diagnostic 
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8- P2176: 

آیدلقرار گرفتن در موقعیت عدم توانائی دریچه گاز برقی برای   

راغ چک: روشنچ  

 عوامل ایجاد خطا:

 خرابی در دریچه گاز برقی و باز و بسته نشدن صفحه 

 سنسور موقعیت دریچه گاز

 خرابی در دسته سیم

 چگونگی تشخیص خطا:

 دود سیاه در هنگام استارت

 عدم توانائی شتاب گیری

 آیدل میس فایر در

 برای دور موتور 1500rpmغیرفعال شدن کروز کنترل/محدودیت سرعت و سقف 

 چگونگی رفع خطا:

 پاک کردن صفحه دریچه گاز برقی

 تعویض دریچه گاز برقی

 تعویض دسته سیم

 فشار منیفولد هوا سنسور تعویض

 تغییر در برنامه کالیبراسیون آیدل

 

Throttle Actuator Control System – Idle Position 

Not Learned 

Name: ERR_TPS_AD_TOL_SPR 

Throttle Actuator Control System-Idle position 

not reached 
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9- P2135: 

 خرابی در سنسور دریچه گاز برقی

راغ چک: روشنچ  

 عوامل ایجاد خطا:

برقی سنسور موقعیت دریچه گاز  

 خرابی در دسته سیم

 چگونگی تشخیص خطا:

 ود سیاه در هنگام استارتد

 عدم توانائی شتاب گیری

 میس فایر در آیدل

 برای دور موتور 1500rpmغیرفعال شدن کروز کنترل/محدودیت سرعت و سقف 

 چگونگی رفع خطا:

 دریچه گاز برقی سنسور تعویض

 تعویض دسته سیم

 

 

 

 

 

Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” Circuit 

Range/Performance  

Name: ERR_TPS_MAF_2 

TPS2 plausibility diagnosis not reached 
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10- P0105/P0107/P0108: 

 MAPفشار هوای ورودی منیفولد خرابی در سنسور 

 (ECUمحدوده به  v 4.5-0.5 )ارسال ولتاژ خارج از

 .ایجاد نشود MAPاگر با تغییر سنسور دریچه گاز تغییری در سنسور 

P0107ولتاژ پایین تر از  : ولتاژ پایین سنسور فشار منیفولد(0.1 v) 

P0108: ولتاژ باالتر از  ولتاژ باالی سنسور فشار منیفولد(4.5 v) 

می شود. راغ چک: روشنچ  

 عوامل ایجاد خطا:

سنسور فشار هوای منیفولد و یا جا نرفتن خرابی  

 خرابی در دسته سیم

 چگونگی تشخیص خطا:

 میس فایر در آیدل و در هنگام رانندگی

 در موتور richسوختن 

 کاهش قدرت موتور

 مصرف سوختافزایش 

 در دستگاه دیاگ MAPمشاهده تغییر ولتاژ سنسور 

 چگونگی رفع خطا:

 تعویض دسته سیم /تعویض سنسور دریچه گاز برقی

 

Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure 

Circuit Malfunction 
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11- P0316: 

 اول 1000rpmبه خصوص در  میس فایر در هنگام استارت

راغ چک: چ  

 عوامل ایجاد خطا:

انژکتورخرابی در پمپ بنزین یا   

 تمام شدن بنزین

 پایین بودن کیفیت بنزین

  خرابی در سیستم جرقه

 خرابی سنسور دور موتور

 خرابی یا مسدود شدن کاتالیست

 چگونگی تشخیص خطا:

 استارت نخوردن

 شتاب ناپایدار

 کاهش توان در عملکرد موتور

 چگونگی رفع خطا:

 تعویض دسته سیم و سنسور دور موتور

 یابی در سیستم جرقه پر کردن بنزین/ عیب

 تعویض کاتالیست/پمپ بنزین و انژکتور

 

Engine Misfire at Startup 
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12- P0325: 

 در رنج نبودن سیگنال سنسور ضربه

  روشن می شود. راغ چک:چ

 عوامل ایجاد خطا:

 قطعی یا وصل نبودن سنسور ناک

 خرابی سنسور ناک

 چگونگی تشخیص خطا:

 پایینصدای غر مخصوصا در دورهای 

 کاهش قدرت و عملکرد موتور

 چگونگی رفع خطا:

 دسته سیم بررسی گردد.

 تعویض سنسور ناک
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13- P0420: 

  Upstream)اگر سنسور  پایین بودن عملکرد کاتالیست

 عملکرد مناسبی ندارد(.اطالعات مشابه بدهند در واقع کاتالیست  Downstreamو سنسور 

روشن می شود. راغ چک:چ    

 عوامل ایجاد خطا:

 خرابی کاتالیست

 اکسیژن Downstreamو  Upstream خرابی سنسورهای

 وجود میس فایر در موتور

 عدم تایمینگ مناسب

 خرابی انژکتورها

 چگونگی تشخیص خطا:

 بعد از گرم شدن موتور کاهش قدرت و عملکرد موتور

 لوله اگزوزبوی بد از 

 در بسیاری موارد در رانندگی احساس نمی شود.

 چگونگی رفع خطا:

 بررسی وجود اشکال در منیفولد دود/کاتالیست/ سنسورهای اکسیژن

 تایمینگ مناسب
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14- P0606: 

 در هنگام استارت خودرو ECUخطای پردازش توسط 

نمی شود.روشن  راغ چک:چ  

خطا:عوامل ایجاد   

 CAN busخطا در شبکه 

 ECUقطعی در کانکتور 

 چگونگی تشخیص خطا:

 ABSروشن شدن چراغ 

 نشانه های میس فایر در موتور

 افزایش مصرف سوخت

 حالت مرده شدن در هنگام توقف خودرو

 چگونگی رفع خطا:

 دسته سیم بررسی گردد.

 ECUتعویض برنامه 

 ECUتعویض 
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15- P0562/P0563: 

P0562 : ثانیه  05اگر ولتاژ خودرو در حالت آیدل برای مدت 

 ولت باشد. 05زیر 

P056316تر از : اگر ولتاژ خودرو باالv .باشد 

  روشن می شود. راغ چک:چ

 عوامل ایجاد خطا:

 خرابی آلترناتور و دسته سیم مرتبط با آن

 خالی شدن باتری

 خرابی رگوالتور ولتاژ )آفتامات(

 چگونگی تشخیص خطا:

 روشن شدن چراغ باتری

 حالت مردگی در آیدل

 کاهش مصرف سوخت

 چگونگی رفع خطا:

 دوباره شارژ یا تعویض باتری

 تعویض آلترناتور

 تعویض رگوالتور ولتاژ )آفتامات(

 و کابل بین باتریآلترناتور بررسی دسته سیم 
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16- P0116/P0117/P0118/P0119: 

P0118: .ولتاژ ارسالی از سمت سنسور دمای آب باالتراز حد مجاز باشد 

 (C°40-و یا دمای کمتر از  4.91V)ولتاژ باالتر از 

P0117.ولتاژ ارسالی کمتر از حد مجاز باشد :  

P0119.درجه تغییر کند(. 00 ثانیه بیش از 05)اگر دمای موتور در هر  : ولتاژ ارسالی متناوب باشد 

P0116 اختالف سنسور دمای آب و دمایی که انتظار :ECU  درجه باشد. 05است بیش از 

  روشن می شود. راغ چک:چ

 عوامل ایجاد خطا:

 خرابی دسته سیم/کانکتور سنسور دمای آب

 خرابی در ترموستات

 چگونگی تشخیص خطا:

 موتور در حالت سرد به سختی استارت می خورد.

 انتشار دود سیاه

 روشن شدن فن دور تند

 نشانه های میس فایر

 چگونگی رفع خطا:

 بررسی دسته سیم و کانکتور سنسور دمای آب

 بررسی ترموستات

 تست اهمی  سنسور دمای آب

Engine Coolant Temperature Sensor 1 

Circuit High 
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17- P0315: 

 از حد مجاز باشد.سنسور دور موتور باالتر ولتاژ ارسالی از سمت 

روشن می شود. راغ چک:چ    

 عوامل ایجاد خطا:

 خرابی در سنسور دور موتور / کم شفت

 خرابی دسته سیم

 چگونگی تشخیص خطا:

 در حالت روشن کار می کند و اگر خاموش شود دیگر روشن نمی شود.

 نشانه های میس فایر

 چگونگی رفع خطا:

 بررسی تسمه تایم

 فالیولبررسی دندانه های 

 بررسی سنسور میل لنگ

 بررسی سنسور میل بادامک

 بررسی دسته سیم
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18- P0131/P0132: 

P0131 ولتاژ ارسالی کمتر از( 0.05: ولتاژ پایین سنسور اکسیژن باال v) 

P0132 ولتاژ ارسالی باالتر از( 1: ولتاژ باالی سنسور اکسیژن باال v) 

روشن می شود. راغ چک:چ    

 عوامل ایجاد خطا:

 قطعی لحظه ای یا وصل نبودن سنسور اکسیژن

 خرابی سنسور اکسیژن باال

 چگونگی تشخیص خطا:

 حالت مردگی در طول رانندگی

 سخت روشن شدن خودرو

 چگونگی رفع خطا:

 ولت باشد. 0.85تا  0.05عملکرد سنسور اکسیژن با دیاگ بررسی شود که ولتاژ بین 

توسط دیاگ پاک شود و خودرو برای  ECUدر صورتیکه عملکرد سنسور اکسیژن باال مورد قبول بود خطاهای 

مورد بررسی قرار گیرد. در صورت عدم مشاهد خطای مجدد سنسور اکسیژن  idleدقیقه در حالت  05حداقل 

 باال سالم است.

 عقب یا گشاد بودن پین

 سی دسته سیمبرر
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19- P0137/P0138/P0140: 

P0137 ولتاژ ارسالی کمتر از  پایین: ولتاژ( 0.05سنسور اکسیژن پایین v) 

P0138 ولتاژ ارسالی باالتر از  باالی: ولتاژ( 1سنسور اکسیژن پایین v) 

P0140.ولتاژ ارسالی باالتر از  : سنسور اکسیژن پایین یافت نشد(5v) 

روشن می شود. چک: راغچ    

 عوامل ایجاد خطا:

 قطعی لحظه ای یا وصل نبودن سنسور اکسیژن

 پایینخرابی سنسور اکسیژن 

 چگونگی تشخیص خطا:

 حالت مردگی در طول رانندگی

 سخت روشن شدن خودرو

 چگونگی رفع خطا:

 ولت باشد. 0.9تا  0.1عملکرد سنسور اکسیژن با دیاگ بررسی شود که ولتاژ بین 

سنسور اکسیژن باال تعویض گردد. )در اکثر اوقات با تعویض سنسور باال مشکل برطرف  P0137برای کد خطای 

 خواهد شد. در صورت عدم حل مشکل سنسور اکسیژن پایین عوض شود(.

 دسته سیم موتور اصالح و یا تعویض گردد. P0140در صورت رویت خطای 
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20- P2102/P2103/P0638 /P2108: 

P2103 :ولتاژ ارسالی دریچه گاز )موتور( ولتاژ باالی عملگر( 0.9از  باالتر v) 

P2102 ولتاژ ارسالی  پایین عملگر دریچه گاز: ولتاژ(0.1از  پایین تر v)  

P0638 : درصد نباشد. 8.5تا  5.8اگر درصد باز بودن دریچه بین 

P2108 اگر اختالف :set point  و موقعیت واقعیETC  درصد باشد. 0بیش از 

  روشن می شود. راغ چک:چ

 عوامل ایجاد خطا:

 دریچه گازقطعی لحظه ای یا وصل نبودن 

 چگونگی تشخیص خطا:

 دود سیاه در هنگام شروع حرکت

 عدم توانائی در شتاب گیری

 میس فایر در آیدل

 چگونگی رفع خطا:

 بررسی و تعویض عملگر )موتور( دریچه گاز
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21- P0351/P0352: 

P0351 0: میس فایر توسط سیم پیچ 

P0352 2: میس فایر توسط سیم پیچ 

  روشن می شود. راغ چک:چ

 عوامل ایجاد خطا:

 قطعی لحظه ای یا وصل نبودن کویل

 معیوب یا کثیف بودن فنر کویل داخل بوت

 تعویض شمع

 تعویض کویل

 چگونگی تشخیص خطا:

 فایرنشانه های میس 

 خودرو به سختی استارت می خورد.

 باال loadکاهش توان مخصوصا در 

 چگونگی رفع خطا:

 بررسی دسته سیم

شمع ها بازدید شوند و در صورت مشاهده کثیفی و و آلودگی شمع ها تمیز شوند و در صورت نیاز تعویض 

 گردند.

 آلودگی باشند.بوت کویل و فنرهای آن بازدید شوند و عاری از هرگونه کثیفی یا 

 تعویض قطعه کویل

System Voltage High 
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 خطای شبکه

U0073: Control Module Communication Bus Off 

 قطع می باشد. Bus Aکنترل شبکه کن 

 چراغ چک: روشن

 علت: قطعی لحظه ای یا وصل نبودن کن

U0121: Lost Communication with Anti-Lock Brake System (ABS) Control 

Module 

 ABSقطع ارتباط شبکه کن با سیستم 

 ABSعلت: خطا در شبکه اطالعات 

 چراغ چک: روشن
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