
Vikakoodin kuvaus

EOBD-

koodi
Vian sijainti Mahdollinen syy

P0, P2,

U0
Katso EOBD-vikakooditaulukot -

P1110
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi 1 - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, imusarjan ilmanohjaussolenoidi

P1111
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi 2 - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, imusarjan ilmanohjaussolenoidi

P1112
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, imusarjaläppä, letkuliitäntä (-liitännät), imusarjan

ilmanohjauksen käyttölaite

P1113

Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite/imusarjan

ilmanohjauksen käyttölaitteen asentotunnistin -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite/imusarjan

ilmanohjauksen käyttölaitteen asentotunnistin

P1115

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin 2,

moottorin ohjausmoduulin ohjaama

jäähdytysjärjestelmä - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P1116

Moottorin jäähdytysnesteen termostaatti, moottorin

ohjausmoduulin ohjaama jäähdytysjärjestelmä -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, moottorin jäähdytysnesteen termostaatti, moottorin

ohjausmoduuli

P1120
Kaasupolkimen asentotunnistin A - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin

P1122
Kaasupolkimen asentotunnistin B - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin

P1130 Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1 - toimintahäiriö Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P1170 Seoksen ohjaus, rivi 1 - toimintahäiriö Polttoainejärjestelmä, imujärjestelmä

P1217

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin 1/2,

moottorin ohjausmoduulin ohjaama

jäähdytysjärjestelmä - epälooginen suhde

Jäähdytin, jäähdytysjärjestelmän vika, johdinsarja, moottorin

jäähdytysnesteen termostaatti, moottorin jäähdytysnesteen

lämpötilatunnistin 1, moottorin jäähdytysnesteen

lämpötilatunnistin 2, moottorin ohjausmoduuli

P1230 Moottorin ohjausrele - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, moottorin ohjausrele

P1300 Tyhjä polttoainesäiliö Johdinsarja, polttoainemittarin tunnistin, tyhjä polttoainesäiliö

P1326 Nakutussäätö, sylinteri 1 - säätöraja saavutettu Johdinsarja, nakutustunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P1327 Nakutussäätö, sylinteri 2 - säätöraja saavutettu Johdinsarja, nakutustunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P1328 Nakutussäätö, sylinteri 3 - säätöraja saavutettu Johdinsarja, nakutustunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P1329 Nakutussäätö, sylinteri 4 - säätöraja saavutettu Johdinsarja, nakutustunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P1372 Kampiakselin asentotunnistin - toimintahäiriö Johdinsarja, kampiakselin asentotunnistin

P1382 Sytytyskatko havaittu Mekaaninen vika, johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P1405
Pakokaasujen takaisinkierrätysventtiilin

asentotunnistin - toimintahäiriö

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätysventtiilin

asentotunnistin

P1460
Sytytyskatko havaittu polttoainetason ollessa

alhainen

Alhainen polttoainetaso, mekaaninen vika, johdinsarja, sytytys-

/polttoainejärjestelmä, ilmamassan mittain, imusarjan

absoluuttisen paineen tunnistin, imupuolen vuoto

P1481 Jäähdytystuulettimen moottorin rele 1 - toimintahäiriö Johdinsarja, jäähdytystuulettimen moottorin rele

P1482 Jäähdytystuulettimen moottorin rele 2 - toimintahäiriö Johdinsarja, jäähdytystuulettimen moottorin rele

P1483 Jäähdytystuulettimen moottorin rele 3 - toimintahäiriö Johdinsarja, jäähdytystuulettimen moottorin rele

P1500
Elektroninen kaasuläppäjärjestelmä - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, elektroninen kaasuläppäjärjestelmä, moottorin

ohjausmoduuli

P1501 Ajonestolaitteen ohjausmoduuli - ohjelmavirhe Ajonestolaitteen ohjausmoduuli väärin ohjelmoitu

P1502 Ajonestolaitteen ohjausmoduuli - ei signaalia Johdinsarja, ajonestolaitteen ohjausmoduuli

P1503 Ajonestolaitteen ohjausmoduuli - virheellinen signaali Ajonestolaitteen ohjausmoduuli, väärä avain

P1510 Joutokäyntikytkin - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, joutokäyntikytkin

P1515
Joutokäynti-ilman säätöventtiili - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, joutokäynti-ilman säätöventtiili

P1520 Elektroninen kaasuläppäjärjestelmä - syöttöjännite Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P1523 Elektroninen kaasuläppäjärjestelmä - toimintahäiriö Johdinsarja, elektroninen kaasuläppäjärjestelmä



P1525
Elektroninen kaasuläppäjärjestelmä, rajoitetun

hätätoimintatilan asento - toimintahäiriö
Johdinsarja, elektroninen kaasuläppäjärjestelmä

P1526
Elektroninen kaasuläppäjärjestelmä, mukautus -

toimintahäiriö
Johdinsarja, elektroninen kaasuläppäjärjestelmä

P1530
Ilmastointilaitteen katkaisurele - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, ilmastointilaitteen katkaisurele, moottorin

ohjausmoduuli

P1540
Ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painetunnistin -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painetunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P1550
Elektroninen kaasuläppäjärjestelmä -

hätätoimintatilassa
Elektroninen kaasuläppäjärjestelmä, muut vikakoodit

P1551
Elektroninen kaasuläppäjärjestelmä, moottorin

vääntömomentin valvonta - jatkuvasti yli raja-arvon

Johdinsarja, elektroninen kaasuläppäjärjestelmä, moottorin

ohjausmoduuli

P1555
Kaasuläpän asentotunnistin A/ilmamassan mittain -

epälooginen signaali
Ilmavuoto, letku tukossa

P1560 Järjestelmäjännite, akku - alueen ulkopuolella Johdinsarja, akku, laturi

P1565 Vakionopeussäätö, CAN-tietoväylä - toimintahäiriö

Johdinsarja, korin ohjausmoduuli/vakionopeussäädön

ohjausmoduuli/ohjauspylvästoiminnon ohjausmoduuli, moottorin

ohjausmoduuli

P1571 Jarrupolkimen asentokytkin - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, jarrupolkimen asentokytkin

P1600 Moottorin ohjausmoduuli - ohjelman toimintahäiriö Moottorin ohjausmoduuli ohjelmoitu väärin/ei ohjelmoitu

P1602 Nakutussäätö - RAM-muistin toimintahäiriö Moottorin ohjausmoduuli

P1606 Moottorin ohjausmoduuli - viallinen Moottorin ohjausmoduuli

P1610 Ajonestolaitteen ohjausmoduuli - ohjelmavirhe Ajonestolaitteen ohjausmoduuli väärin ohjelmoitu

P1611 Ajonestolaitteen ohjausmoduuli - koodaus Syötetty väärä ajonestolaitteen ohjausmoduulin koodi

P1612
Ajonestolaitteen ohjausmoduuli - signaali

väärä/puuttuu
Ajonestolaitteen ohjausmoduuli

P1613
Ajonestolaitteen ohjausmoduuli - signaali

väärä/puuttuu
Ajonestolaitteen ohjausmoduuli

P1614 Ajonestolaitteen ohjausmoduuli - virheellinen signaali Väärä avain

P1615
Ajonestolaitteen ohjausmoduuli/korin ohjausmoduuli -

virheellinen signaali
Ajonestolaitteen ohjausmoduuli, korin ohjausmoduuli

P1616
Ajonestolaitteen ohjausmoduuli/mittarien

ohjausmoduuli - virheellinen signaali
Ajonestolaitteen ohjausmoduuli, mittarien ohjausmoduuli

P1620
Moottorin ohjausmoduuli, 5 V:n ulostulojännite -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, imusarjan absoluuttisen paineen tunnistin, imusarjan

ilmanohjauksen käyttölaitteen asentotunnistin, kaasuläpän

säätöyksikkö, ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painetunnistin,

kaasupolkimen asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P1635
Moottorin ohjausmoduuli, 5 V:n ulostulojännite -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, nokka-akselin asentotunnistin, pakokaasujen

takaisinkierrätysventtiilin asentotunnistin, kaasuläpän

säätöyksikkö, kaasupolkimen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P1650 Huoltovälin osoitin - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, huoltovälin osoitin

P1690 Häiriövalo - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, häiriövalo

P1699
Moottorin ohjausmoduuli - ohjelmiston

yhteensopimattomuus

Ohjelmisto korruptoitunut, ohjelmistoversio, moottorin

ohjausmoduuli

P1700
Vaihteiston ohjausmoduuli, häiriövalon pyyntö -

toimintahäiriö
Moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

P1740
Automaattivaihteiston vääntömomenttiohjaus,

signaali - toimintahäiriö
Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

P1813
Automaattivaihteiston vääntömomenttiohjaus,

signaali - toimintahäiriö
Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

P1814
Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, signaali -

toimintahäiriö
Johdinsarja, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli

P1845
Automaattivaihteiston vääntömomenttiohjaus,

signaali - toimintahäiriö
Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

P1890

CAN-tietoväylä, moottorin ohjausmoduulin /

vaihteiston ohjausmoduulin kommunikaatio -

toimintahäiriö havaittu

Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

U2100 CAN-tietoväylä - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja

U2101 CAN-tietoväylä - ohjelman toimintahäiriö Moottorin ohjausmoduuli ohjelmoitu väärin/ei ohjelmoitu



U2103
Moottorin ohjausmoduuli, CAN-tietoväylä -

toimintahäiriö havaittu
Johdinsarja

U2104
Moottorin ohjausmoduuli, CAN-tietoväylä -

toimintahäiriö havaittu
Johdinsarja

U2106

Moottorin ohjausmoduulin/ vaihteiston

ohjausmoduulin kommunikaatio, CAN-tietoväylä -

toimintahäiriö

Johdinsarja

U2107
Moottorin ohjausmoduulin/monitoimiohjausmoduulin

kommunikaatio, CAN-tietoväylä - toimintahäiriö
Johdinsarja

U2108

Moottorin ohjausmoduulin/ABS-

ohjausmoduulin/luistoneston ohjausmoduulin

kommunikaatio, CAN-tietoväylä - toimintahäiriö

Johdinsarja


