
                   

 

                                                                                                          

 اطالعیه فنی
 ((Diagnostic trouble code 026خودرو لیفان   ABSکد خطا های سیستم راهنمای      عنوان : 

 

  

 

            

 

 :       صفحِ                                                 تایید کٌٌدُ: کَرش کالًتری                                      محمد جواد مقدمی: تهیِ کٌٌدُ         

 1/ 2                                                      ٍاحد: سرپرست ذدهات پس از فرٍش                   ذدهات پس از فرٍش ٍ ههٌدسی: یٌٍاحد:  ف  
 اهضاء:                                  اهضاء:                                      

 18/7/1390تارید:                                                       18/7/1390تارید:    

 

 

 رًٍَضت:                

 جهت استحضار ذدهات ٍ تجارت تن ذَدرٍ جٌاب آقای ضاکری هدیر عاهل هحترم ضرکت _               

 هَتَر جهت استحضارجٌاب آقای ههٌدس ضًَدی قائن هقام هحترم ضرکت کرهاى  _               

 جهت استحضارجٌاب آقای ههٌدس کیَاى دیٌدار عظیوی هدیریت هحترم ذدهات پس از فرٍش  _               

 

 کد خطا  توضیحات  کد خطا  توضیحات 

Left front sensor cutting circuit / short circuit 
C1200 

Left rear sensor cutting circuit / short circuit C1206 

   عقة  چپ  ABSاتصال کَتاُ ٍ قطع ضدگی هدار سٌسَر جلَ چپ   ABSاتصال کَتاُ ٍ قطع ضدگی هدار سٌسَر 

Left front sensor or gear ring interference C1201 Left rear sensor or gear ring interference C1207 

 یِ ذَتی ًصة ًگردیدُ تاضد absدر صَرتیکِ چرخ دًدُ هقاتل سٌسَر  

 یا سٌسَر هعیَب تاضد ) جرخ جلَ چپ ( 
  

 یِ ذَتی ًصة absدر صَرتیکِ چرخ دًدُ هقاتل سٌسَر  

 ًگردیدُ تاضد یا سٌسَر هعیَب تاضد ) جرخ عقة چپ ( 
  

Left front sensor air gap error C1202 Left rear sensor air gap error C1208 

 در صَرتیکِ فاصلِ تیي سٌسَر ٍ چرخ دًدُ هقاتل آى تیص از حد تاضد 

 ٍ یا سٌسَر دارای اذتالل تاضد . ) چرخ جلَ چپ ( 
  

 در صَرتیکِ فاصلِ تیي سٌسَر ٍ چرخ دًدُ هقاتل آى تیص از

 حد تاضد ٍ یا سٌسَر دارای اذتالل تاضد . ) چرخ عقة  چپ (  
  

Right front sensor cutting circuit / short circuit C1203 Right rear sensor cutting circuit / short circuit C1209 

   عقة راست   ABSاتصال کَتاُ ٍ قطع ضدگی هدار سٌسَر   جلَ راست   ABSاتصال کَتاُ ٍ قطع ضدگی هدار سٌسَر

Right front sensor or gear ring interference C1204 Right rear sensor or gear ring interference C1210 

 یِ ذَتی ًصة ًگردیدُ تاضد absدر صَرتیکِ چرخ دًدُ هقاتل سٌسَر  

 یا سٌسَر هعیَب تاضد ) جرخ جلَ راست  ( 
  

 یِ ذَتی ًصة  absدر صَرتیکِ چرخ دًدُ هقاتل سٌسَر  

 ًگردیدُ تاضد یا سٌسَر هعیَب تاضد ) جرخ عقة راست  (
  

Right front sensor air gap error C1205 Right rear sensor air gap error C1211 

 در صَرتیکِ فاصلِ تیي سٌسَر ٍ چرخ دًدُ هقاتل آى تیص از حد تاضد 

 ٍ یا سٌسَر دارای اذتالل تاضد . ) چرخ جلَ راست  ( 
  

 در صَرتیکِ فاصلِ تیي سٌسَر ٍ چرخ دًدُ هقاتل آى تیص از

 حد تاضد ٍ یا سٌسَر دارای اذتالل تاضد . ) چرخ عقة راست  (  
  

Battery voltage is too high above 17V） C1101 Solenoid valve fuse or solenoid relay fault C2112 

   یا رلِ اصلی دچار اتصال کَتاُ یا ذطا ضدُ است    absفیَز    ٍلت ( 17ٍلتاژ تیص از حد تاطری ) حدٍد 

Battery voltage is too low （below 9.4V） C1102 Electric motor fuse or electric motor fault  C2402 

   دارای ذطا هی تاضد  absیا هَتَر الکتریکی ش  absفیَز    ٍلت ( 9.4ٍلتاژ کن تاطری ) حدٍد  

ECU Inner electric circuit or solenoid  valve coil fault C1604 
  

    ABSدارای ًقض داذلی در تلَکِ 

  

 خدمات و تجارت بم خودرو شرکت

 620لیفاى نوع خودرو : 

 18/07/90 تاریخ :

                             شماره اطالعیه :

شم

T-L6-008 
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 اطالعیه فنی
 ( (Diagnostic trouble code 026خودرو لیفان   ABSکد خطا های سیستم راهنمای    عنوان :   

 

 

          

                                                 

     

 :       صفحِ                                                 تایید کٌٌدُ: کَرش کالًتری                                       محمد جواد مقدمی: تهیِ کٌٌدُ         

 2/ 2                                                      ٍاحد: سرپرست ذدهات پس از فرٍش                 از فرٍشذدهات پس  ٍ ههٌدسی : ٍاحد:  فٌی   
 اهضاء:      اهضاء:                                                                   

 18/7/1390تارید:                                                        18/7/1390تارید:    

 

 

 رًٍَضت:                

  جهت استحضار جٌاب آقای ضاکری هدیر عاهل هحترم ضرکت ذدهات ٍ تجارت تن ذَدرٍ _               

    کرهاى هَتَر جهت استحضارجٌاب آقای ههٌدس ضًَدی قائن هقام هحترم ضرکت  _               

 جٌاب آقای ههٌدس کیَاى دیٌدار عظیوی هدیریت هحترم ذدهات پس از فرٍش جهت استحضار _              

 

 خدمات و تجارت بم خودرو شرکت

 620لیفاى نوع خودرو : 

 18/07/90 تاریخ :

                             شماره اطالعیه :

شم

T-L6-008 
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