
EOBD-koodit

Kaikilla P2-tunnuksella alkavilla EOBD-koodeilla on vakiomerkitys ajoneuvon merkistä tai mallista riippumatta.

Seuraava luettelo kattaa kaikki P2-koodit, jotka olivat käytössä julkaisuajankohtana.

EOBD-

koodi
Vian sijainti Mahdollinen syy

P2000
NOx-suodatin, rivi 1 - tehokkuus kynnysarvon

alapuolella
NOx-suodatin

P2001
NOx-suodatin, rivi 2 - tehokkuus kynnysarvon

alapuolella
NOx-suodatin

P2002
Hiukkassuodatin, rivi 1 - tehokkuus kynnysarvon

alapuolella
Hiukkassuodatin

P2003
Hiukkassuodatin, rivi 2 - tehokkuus kynnysarvon

alapuolella
Hiukkassuodatin

P200A
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 1 -

toimintavirhe

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, moottorin

ohjausmoduuli

P200B
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 2 -

toimintavirhe

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, moottorin

ohjausmoduuli

P200C Dieselhiukkassuodatin, rivi 1 - ylikuumeneminen -

P200D Dieselhiukkassuodatin, rivi 2 - ylikuumeneminen -

P200E Katalysaattori, rivi 1 - ylikuumeneminen -

P200F Katalysaattori, rivi 2 - ylikuumeneminen -

P2004
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 1 -

käyttölaite jumissa auki

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, mekaaninen

vika

P2004
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi, rivi 1 - solenoidi

jumissa auki
Johdinsarja, imusarjan ilmanohjaussolenoidi, mekaaninen vika

P2005
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 2 -

käyttölaite jumissa auki

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, mekaaninen

vika

P2005
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi, rivi 2 - solenoidi

jumissa auki
Johdinsarja, imusarjan ilmanohjaussolenoidi, mekaaninen vika

P2006
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 1 -

käyttölaite jumissa kiinni

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, mekaaninen

vika

P2006
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi, rivi 1 - solenoidi

jumissa kiinni
Johdinsarja, imusarjan ilmanohjaussolenoidi, mekaaninen vika

P2007
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 2 -

käyttölaite jumissa kiinni

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, mekaaninen

vika

P2007
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi, rivi 2 - solenoidi

jumissa kiinni
Johdinsarja, imusarjan ilmanohjaussolenoidi, mekaaninen vika

P2008
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 1 -

virtapiirikatkos

Johdinsarjan virtapiirikatkos, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaite

P2008
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi, rivi 1 -

virtapiirikatkos
Johdinsarjan virtapiirikatkos, imusarjan ilmanohjaussolenoidi

P2009
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 1 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaite

P2009
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi, rivi 1 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, imusarjan

ilmanohjaussolenoidi

P2010
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 1 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaite

P2010
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi, rivi 1 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, imusarjan

ilmanohjaussolenoidi

P2011
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 2 -

virtapiirikatkos

Johdinsarjan virtapiirikatkos, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaite

P2011
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi, rivi 2 -

virtapiirikatkos
Johdinsarjan virtapiirikatkos, imusarjan ilmanohjaussolenoidi

P2012
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 2 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaite



P2012
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi, rivi 2 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, imusarjan

ilmanohjaussolenoidi

P2013
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 2 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaite

P2013
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi, rivi 2 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, imusarjan

ilmanohjaussolenoidi

P2014
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 1 - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin

P2015
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 1 - alue/toiminta

Johdinsarja, mekaaninen vika, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin

P2016
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 1 - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin

P2017
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 1 - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin

P2018

Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 1 - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin

P2019
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 2 - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin

P2020
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 2 - alue/toiminta

Johdinsarja, mekaaninen vika, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin

P2021
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 2 - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin

P2022
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 2 - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin

P2023

Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 2 - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin

P2024
Haihtuvien päästöjen järjestelmän polttoainehöyryjen

lämpötilatunnistin - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, haihtuvien päästöjen järjestelmän

polttoainehöyryjen lämpötilatunnistin

P2025
Haihtuvien päästöjen järjestelmän polttoainehöyryjen

lämpötilatunnistin - alue/toiminta

Johdinsarja, haihtuvien päästöjen järjestelmän

polttoainehöyryjen lämpötilatunnistin

P2026
Haihtuvien päästöjen järjestelmän polttoainehöyryjen

lämpötilatunnistin - alhainen jännite

Johdinsarjan oikosulku maattoon, haihtuvien päästöjen

järjestelmän polttoainehöyryjen lämpötilatunnistin

P2027
Haihtuvien päästöjen järjestelmän polttoainehöyryjen

lämpötilatunnistin - korkea jännite

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, haihtuvien päästöjen

järjestelmän polttoainehöyryjen lämpötilatunnistin

P2028
Haihtuvien päästöjen järjestelmän polttoainehöyryjen

lämpötilatunnistin - ajoittainen virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, haihtuvien päästöjen järjestelmän

polttoainehöyryjen lämpötilatunnistin

P2029
Lisälämmitin (polttoainekäyttöinen) - järjestelmä

passivoitu
Lisälämmitinjärjestelmä

P202A
Pelkistinaineen säiliön lämmittimen ohjaus -

virtapiirikatkos

Johdinsarja, pelkistinaineen säiliön lämmitin, moottorin

ohjausmoduuli

P202B
Pelkistinaineen säiliön lämmittimen ohjaus - alhainen

signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen säiliön lämmitin, moottorin

ohjausmoduuli

P202C
Pelkistinaineen säiliön lämmittimen ohjaus - korkea

signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen säiliön lämmitin, moottorin

ohjausmoduuli

P202D Pelkistinainevuoto -

P202E
Pelkistinaineen ruiskutussuutin - virtapiirin

alue/toiminta

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutussuutin, moottorin

ohjausmoduuli

P202F Pelkistinaineen syötönohjaus - virtapiirin alue/toiminta -

P2030 Lisälämmitin (polttoainekäyttöinen) - toimintavirhe Lisälämmitinjärjestelmä

P2031
Pakokaasun lämpötilatunnistin 2, rivi 1 - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin

P2032
Pakokaasun lämpötilatunnistin 2, rivi 1 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pakokaasun

lämpötilatunnistin

P2033
Pakokaasun lämpötilatunnistin 2, rivi 1 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pakokaasun

lämpötilatunnistin

P2034
Pakokaasun lämpötilatunnistin 2, rivi 2 - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin

P2035
Pakokaasun lämpötilatunnistin 2, rivi 2 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pakokaasun

lämpötilatunnistin



P2036
Pakokaasun lämpötilatunnistin 2, rivi 2 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pakokaasun

lämpötilatunnistin

P2037
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin -

virtapiirin toimintahäiriö
Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin

P2038
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin -

alue/toiminta
Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin

P2039
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin -

alhainen sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pelkistinaineen ruiskutuksen

ilmanpainetunnistin

P203A Pelkistinainetason tunnistin - virtapiirin toimintahäiriö
Johdinsarja, pelkistinainetason tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P203B Pelkistinainetason tunnistin - virtapiirin alue/toiminta
Johdinsarja, pelkistinainetason tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P203C Pelkistinainetason tunnistin - alhainen signaali
Johdinsarja, pelkistinainetason tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P203D Pelkistinainetason tunnistin - korkea signaali
Johdinsarja, pelkistinainetason tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P203E
Pelkistinainetason tunnistin - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, pelkistinainetason tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P203F Pelkistinainetaso - alhainen -

P2040
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin -

korkea sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pelkistinaineen

ruiskutuksen ilmanpainetunnistin

P2041
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin -

ajoittainen virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin

P2042
Pelkistinaineen lämpötilatunnistin - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, pelkistinaineen lämpötilatunnistin

P2043 Pelkistinaineen lämpötilatunnistin - alue/toiminta Johdinsarja, pelkistinaineen lämpötilatunnistin

P2044
Pelkistinaineen lämpötilatunnistin - alhainen

sisääntulosignaali
Johdinsarja, pelkistinaineen lämpötilatunnistin

P2045
Pelkistinaineen lämpötilatunnistin - korkea

sisääntulosignaali
Johdinsarja, pelkistinaineen lämpötilatunnistin

P2046
Pelkistinaineen lämpötilatunnistin - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen lämpötilatunnistin

P2047
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 1, rivi 1 -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutussuutin

P2048
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 1, rivi 1 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pelkistinaineen

ruiskutussuutin

P2049
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 1, rivi 1 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pelkistinaineen

ruiskutussuutin

P204A
Pelkistinaineen painetunnistin - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, pelkistinaineen painetunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P204B
Pelkistinaineen painetunnistin - virtapiirin

alue/toiminta

Johdinsarja, pelkistinaineen painetunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P204C Pelkistinaineen painetunnistin - alhainen signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen painetunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P204D Pelkistinaineen painetunnistin - korkea signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen painetunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P204E
Pelkistinaineen painetunnistin - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, pelkistinaineen painetunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P204F Pelkistinainejärjestelmä, rivi 1 - toimintavirhe -

P2050
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 1, rivi 2 -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutussuutin

P2051
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 1, rivi 2 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pelkistinaineen

ruiskutussuutin

P2052
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 1, rivi 2 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pelkistinaineen

ruiskutussuutin

P2053
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 2, rivi 1 -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutussuutin

P2054
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 2, rivi 1 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pelkistinaineen

ruiskutussuutin

P2055
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 2, rivi 1 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pelkistinaineen

ruiskutussuutin



P2056
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 2, rivi 2 -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutussuutin

P2057
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 2, rivi 2 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pelkistinaineen

ruiskutussuutin

P2058
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 2, rivi 2 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pelkistinaineen

ruiskutussuutin

P2059 Pelkistinaineen ilmapumppu - virtapiirikatkos Johdinsarja, pelkistinaineen ilmapumppu

P205A
Pelkistinaineen lämpötilatunnistin - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, pelkistinaineen säiliön lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P205B
Pelkistinaineen lämpötilatunnistin - virtapiirin

alue/toiminta

Johdinsarja, pelkistinaineen säiliön lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P205C Pelkistinaineen lämpötilatunnistin - alhainen signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen säiliön lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P205D Pelkistinaineen lämpötilatunnistin - korkea signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen säiliön lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P205E
Pelkistinaineen lämpötilatunnistin - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, pelkistinaineen säiliön lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P205F Pelkistinainejärjestelmä, rivi 2 - toimintavirhe -

P2060 Pelkistinaineen ilmapumppu - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, pelkistinaineen ilmapumppu

P2061 Pelkistinaineen ilmapumppu - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pelkistinaineen

ilmapumppu

P2062 Pelkistinaineen syötönohjaus - virtapiirikatkos Johdinsarja

P2063 Pelkistinaineen syötönohjaus - alhainen signaali Johdinsarja

P2064 Pelkistinaineen syötönohjaus - korkea signaali Johdinsarja

P2065
Polttoainemittarin tunnistin B - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, polttoainemittarin tunnistin

P2066 Polttoainemittarin tunnistin B - toimintavirhe Johdinsarja, polttoainemittarin tunnistin

P2067 Polttoainemittarin tunnistin B - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, polttoainemittarin tunnistin

P2068 Polttoainemittarin tunnistin B - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, polttoainemittarin tunnistin

P2069
Polttoainemittarin tunnistin B - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, polttoainemittarin tunnistin

P206A Pelkistinaineen laadun tunnistin - toimintahäiriö
Johdinsarja, pelkistinaineen laadun tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P206B Pelkistinaineen laadun tunnistin - alue-/toimintavirhe
Johdinsarja, pelkistinaineen laadun tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P206C Pelkistinaineen laadun tunnistin - alhainen signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen laadun tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P206D Pelkistinaineen laadun tunnistin - korkea signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen laadun tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P206E
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 2 -

käyttölaite jumissa auki

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, moottorin

ohjausmoduuli

P206F
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, rivi 2 -

käyttölaite jumissa kiinni

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, moottorin

ohjausmoduuli

P2070
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite - käyttölaite

jumissa auki

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, mekaaninen

vika

P2070
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi - solenoidi jumissa

auki
Johdinsarja, imusarjan ilmanohjaussolenoidi, mekaaninen vika

P2071
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite - käyttölaite

jumissa kiinni

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaite, mekaaninen

vika

P2071
Imusarjan ilmanohjaussolenoidi - solenoidi jumissa

kiinni
Johdinsarja, imusarjan ilmanohjaussolenoidi, mekaaninen vika

P2075
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin

P2076
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin - alue/toiminta

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin

P2077
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin

P2078
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin



P2079
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin - ajoittainen virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, imusarjan ilmanohjauksen

käyttölaitteen asentotunnistin/kytkin

P207A
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 2 - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P207B
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 2 - virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P207C
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 2 - alhainen signaali

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P207D
Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 2 - korkea signaali

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P207E

Imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin/kytkin, rivi 2 - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, imusarjan ilmanohjauksen käyttölaitteen

asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P207F Pelkistinaineen laatu - toimintavirhe -

P2080 Pakokaasun lämpötilatunnistin 1, rivi 1 - alue/toiminta Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin

P2081
Pakokaasun lämpötilatunnistin 1, rivi 1 - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, pakokaasun lämpötilatunnistin

P2082 Pakokaasun lämpötilatunnistin 1, rivi 2 - alue/toiminta Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin

P2083
Pakokaasun lämpötilatunnistin 1, rivi 2 - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, pakokaasun lämpötilatunnistin

P2084 Pakokaasun lämpötilatunnistin 2, rivi 1 - alue/toiminta Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin

P2085
Pakokaasun lämpötilatunnistin 2, rivi 1 - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, pakokaasun lämpötilatunnistin

P2086 Pakokaasun lämpötilatunnistin 2, rivi 2 - alue/toiminta Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin

P2087
Pakokaasun lämpötilatunnistin 2, rivi 2 - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, pakokaasun lämpötilatunnistin

P2088
Nokka-akselin asennon säädin A, rivi 1 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, nokka-akselin asennon

säädin

P2089
Nokka-akselin asennon säädin A, rivi 1 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, nokka-akselin asennon

säädin

P208A Pelkistinainepumpun ohjaus - virtapiirikatkos Johdinsarja, pelkistinainepumppu, moottorin ohjausmoduuli

P208B Pelkistinainepumpun ohjaus - alue-/toimintavirhe Johdinsarja, pelkistinainepumppu, moottorin ohjausmoduuli

P208C Pelkistinainepumpun ohjaus - alhainen signaali Johdinsarja, pelkistinainepumppu, moottorin ohjausmoduuli

P208D Pelkistinainepumpun ohjaus - korkea signaali Johdinsarja, pelkistinainepumppu, moottorin ohjausmoduuli

P208E
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 1, rivi 1 -

ruiskutussuutin jumissa kiinni
Pelkistinaineen ruiskutussuutin

P208F
Pelkistinaineen ruiskutussuutin 1, rivi 2 -

ruiskutussuutin jumissa kiinni

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutussuutin, moottorin

ohjausmoduuli

P2090
Nokka-akselin asennon säädin B, rivi 1 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, nokka-akselin asennon

säädin

P2091
Nokka-akselin asennon säädin B, rivi 1 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, nokka-akselin asennon

säädin

P2092
Nokka-akselin asennon säädin A, rivi 2 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, nokka-akselin asennon

säädin

P2093
Nokka-akselin asennon säädin A, rivi 2 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, nokka-akselin asennon

säädin

P2094
Nokka-akselin asennon säädin B, rivi 2 - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, nokka-akselin asennon

säädin

P2095
Nokka-akselin asennon säädin B, rivi 2 - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, nokka-akselin asennon

säädin

P2096
Katalysaattorin jälkeinen polttoaineen säätö (FT), rivi

1 - liian laiha
Katalysaattori, pakopuolen vuoto

P2097
Katalysaattorin jälkeinen polttoaineen säätö (FT), rivi

1 - liian rikas
Katalysaattori

P2098
Katalysaattorin jälkeinen polttoaineen säätö (FT), rivi

2 - liian laiha
Katalysaattori, pakopuolen vuoto

P2099
Katalysaattorin jälkeinen polttoaineen säätö (FT), rivi

2 - liian rikas
Katalysaattori

P209A
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin B -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin,

moottorin ohjausmoduuli



P209B
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin B -

virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P209C
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin B -

alhainen signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P209D
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin B -

korkea signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P209E
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin A/B

- korrelaatio

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpainetunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P209F
Pelkistinaineen säiliön lämmittimen ohjaus -

toimintavirhe

Johdinsarja, pelkistinaineen säiliön lämmitin, moottorin

ohjausmoduuli

P20A0
Pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili -

virtapiirikatkos

Johdinsarja, pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili,

moottorin ohjausmoduuli

P20A1
Pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili -

toimintavirhe

Johdinsarja, pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili,

moottorin ohjausmoduuli

P20A2
Pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili - alhainen

signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili,

moottorin ohjausmoduuli

P20A3
Pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili - korkea

signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili,

moottorin ohjausmoduuli

P20A4
Pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili - venttiili

jumissa auki

Johdinsarja, pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili,

moottorin ohjausmoduuli

P20A5
Pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili - venttiili

jumissa kiinni

Johdinsarja, pelkistinaineen tyhjennyksen ohjausventtiili,

moottorin ohjausmoduuli

P20A6
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili - virtapiirikatkos

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P20A7
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili - toimintavirhe

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P20A8
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili - alhainen signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P20A9
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili - korkea signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P20AA
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili - venttiili jumissa auki

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P20AB
Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili - venttiili jumissa kiinni

Johdinsarja, pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaineen

ohjausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P20AC
Pelkistinaineen annosteluyksikön lämpötilatunnistin -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, pelkistinaineen annosteluyksikön

lämpötilatunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P20AD
Pelkistinaineen annosteluyksikön lämpötilatunnistin -

virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, pelkistinaineen annosteluyksikön

lämpötilatunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P20AE
Pelkistinaineen annosteluyksikön lämpötilatunnistin -

alhainen signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen annosteluyksikön

lämpötilatunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P20AF
Pelkistinaineen annosteluyksikön lämpötilatunnistin -

korkea signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen annosteluyksikön

lämpötilatunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P20B0
Pelkistinaineen annosteluyksikön lämpötilatunnistin -

virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, pelkistinaineen annosteluyksikön

lämpötilatunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P20B1
Pelkistinaineen lämmittimen jäähdytysnesteen

ohjausventtiili - virtapiirikatkos

Johdinsarja, pelkistinaineen lämmittimen jäähdytysnesteen

ohjausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P20B2
Pelkistinaineen lämmittimen jäähdytysnesteen

ohjausventtiili - toimintavirhe

Johdinsarja, pelkistinaineen lämmittimen jäähdytysnesteen

ohjausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P20B3
Pelkistinaineen lämmittimen jäähdytysnesteen

ohjausventtiili - alhainen signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen lämmittimen jäähdytysnesteen

ohjausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P20B4
Pelkistinaineen lämmittimen jäähdytysnesteen

ohjausventtiili - korkea signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen lämmittimen jäähdytysnesteen

ohjausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P20B5
Pelkistinaineen annosteluyksikön lämmittimen ohjaus

- virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20B6
Pelkistinaineen annosteluyksikön lämmitin -

ohjauksen toimintavirhe

Johdinsarja, pelkistinaineen annosteluyksikön lämmitin,

moottorin ohjausmoduuli

P20B7
Pelkistinaineen annosteluyksikön lämmitin -

ohjausvirtapiirin signaali alhainen

Johdinsarja, pelkistinaineen annosteluyksikön lämmitin,

moottorin ohjausmoduuli

P20B8
Pelkistinaineen annosteluyksikön lämmittimen ohjaus

- korkea signaali

Johdinsarja, pelkistinaineen annosteluyksikön lämmitin,

moottorin ohjausmoduuli



P20B9
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus A -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20BA
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus A - virtapiirin

toiminnan ongelma
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20BB
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus A - alhainen

signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20BC
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus A - korkea

signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20BD
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus B -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20BE Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus B - toimintavirhe Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20BF
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus B - alhainen

signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20C0
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus B - korkea

signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20C1
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus C -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20C2 Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus C - toimintavirhe Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20C3
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus C - alhainen

signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20C4
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus C - korkea

signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20C5
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus D -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20C6 Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus D - toimintavirhe Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20C7
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus D - alhainen

signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20C8
Pelkistinaineen lämmittimen ohjaus D - korkea

signaali
Johdinsarja, pelkistinaineen lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P20C9
Pelkistinaineen ohjausmoduuli - häiriövalon

aktivointia pyydetty
-

P20CA Pelkistinaineen ruiskutuksen ilmanpaine - vuoto -

P20CB
Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten A - ohjausvirtapiirin katkos

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20CC
Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten A - toimintavirhe

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20CD

Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten A - ohjausvirtapiirin signaali

alhainen

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin, moottorin

ohjausmoduuli

P20CE

Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten A - ohjausvirtapiirin signaali

korkea

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin, moottorin

ohjausmoduuli

P20CF
Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten A - ruiskutussuutin jumissa auki

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20D0
Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten A - ruiskutussuutin jumissa kiinni

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20D1
Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten B - ohjausvirtapiirin katkos

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20D2
Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten B - toimintavirhe

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20D3

Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten B - ohjausvirtapiirin signaali

alhainen

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20D4

Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten B - ohjausvirtapiirin signaali

korkea

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20D5
Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten B - ruiskutussuutin jumissa auki

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20D6
Polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten B - ruiskutussuutin jumissa kiinni

Johdinsarja, polttoaineen ruiskutussuutin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli



P20D7
Polttoaineen syötön ohjaus pakokaasun

jälkikäsittelyä varten - virtapiirikatkos
-

P20D8
Polttoaineen syötön ohjaus pakokaasun

jälkikäsittelyä varten - toimintavirhe
-

P20D9
Polttoaineen syöttö pakokaasun jälkikäsittelyä varten

- ohjausvirtapiirin signaali alhainen
-

P20DA
Polttoaineen syöttö pakokaasun jälkikäsittelyä varten

- ohjausvirtapiirin signaali korkea
-

P20DB
Polttoaineen syöttö pakokaasun jälkikäsittelyä varten

- ohjaus jumissa auki
-

P20DC
Polttoaineen syötön ohjaus pakokaasun

jälkikäsittelyä varten - venttiili jumissa kiinni
-

P20DD
Polttoaineen painetunnistin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, polttoaineen painetunnistin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20DE
Polttoaineen painetunnistin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten - virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, polttoaineen painetunnistin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20DF
Polttoaineen painetunnistin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten - alhainen signaali

Johdinsarja, polttoaineen painetunnistin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20E0
Polttoaineen painetunnistin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten - korkea signaali

Johdinsarja, polttoaineen painetunnistin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20E1

Polttoaineen painetunnistin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, polttoaineen painetunnistin pakokaasun

jälkikäsittelyä varten, moottorin ohjausmoduuli

P20E2 Pakokaasun lämpötilatunnistin 1/2, rivi 1 - korrelaatio
Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P20E3 Pakokaasun lämpötilatunnistin 1/3, rivi 1 - korrelaatio
Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P20E4 Pakokaasun lämpötilatunnistin 2/3, rivi 1 - korrelaatio
Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P20E5 Pakokaasun lämpötilatunnistin 1/2, rivi 2 - korrelaatio
Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P2100 Kaasuläppäkäytön ohjausmoottori - virtapiirikatkos Johdinsarja, kaasuläppäkäytön ohjausmoottori

P2101 Kaasuläppäkäytön ohjausmoottori - alue/toiminta Johdinsarja, kaasuläppäkäytön ohjausmoottori

P2102 Kaasuläppäkäytön ohjausmoottori - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, kaasuläppäkäytön

ohjausmoottori

P2103 Kaasuläppäkäytön ohjausmoottori - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, kaasuläppäkäytön

ohjausmoottori

P2104
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä - pakotettu

joutokäyntitila

Johdinsarja, kaasuläppäkäytön ohjausmoottori, kaasupolkimen

asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2105
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä - pakotettu

moottorin sammutustila

Johdinsarja, kaasuläppäkäytön ohjausmoottori, kaasupolkimen

asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2106
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä - pakotetun

tehonrajoituksen tila

Johdinsarja, kaasuläppäkäytön ohjausmoottori, kaasupolkimen

asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2107
Kaasuläppäkäytön ohjauksen ohjausmoduuli -

prosessorivika
Kaasuläppäkäytön ohjauksen ohjausmoduuli

P2108
Kaasuläppäkäytön ohjauksen ohjausmoduuli -

toimintavirhe
Kaasuläppäkäytön ohjauksen ohjausmoduuli

P2109
Kaasupolkimen asentotunnistin A -

vähimmäisääriasennon alustus
Kaasupolkimen asentotunnistin

P2109
Kaasuläpän asentotunnistin A -

vähimmäisääriasennon alustus

Kaasuläpän asentotunnistin, kaasuläppä

raskaskäyttöinen/takertelee

P210A
Kaasuläpän säätöyksikkö B, ohjausmoottori -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, kaasuläpän säätöyksikkö, moottorin ohjausmoduuli

P210B
Kaasuläpän säätöyksikkö B, ohjausmoottori -

virtapiirin alue/toiminta
Johdinsarja, kaasuläpän säätöyksikkö, moottorin ohjausmoduuli

P210C
Kaasuläpän säätöyksikkö B, ohjausmoottori -

alhainen signaali
Johdinsarja, kaasuläpän säätöyksikkö, moottorin ohjausmoduuli

P210D
Kaasuläpän säätöyksikkö B, ohjausmoottori - korkea

signaali
Johdinsarja, kaasuläpän säätöyksikkö, moottorin ohjausmoduuli

P210E
Kaasuläpän asentotunnistin/kaasupolkimen

asentotunnistin/kytkin, C/F-jännite - korrelaatio

Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin, kaasupolkimen

asentotunnistin/-kytkin, moottorin ohjausmoduuli



P2110
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä - pakotetun

kierroslukurajoituksen tila

Johdinsarja, kaasuläppäkäytön ohjausmoottori, kaasupolkimen

asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2111
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä - käyttölaite

jumissa auki
Kaasuläppäkotelo, kaasuläppä raskaskäyttöinen/takertelee

P2112
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä - käyttölaite

jumissa kiinni
Kaasuläppäkotelo, kaasuläppä raskaskäyttöinen/takertelee

P2113
Kaasupolkimen asentotunnistin B -

vähimmäisääriasennon alustus
Kaasupolkimen asentotunnistin

P2113
Kaasuläpän asentotunnistin B -

vähimmäisääriasennon alustus

Kaasuläpän asentotunnistin, kaasuläppä

raskaskäyttöinen/takertelee

P2114
Kaasupolkimen asentotunnistin C -

vähimmäisääriasennon alustus
Kaasupolkimen asentotunnistin

P2114
Kaasuläpän asentotunnistin C -

vähimmäisääriasennon alustus

Kaasuläpän asentotunnistin, kaasuläppä

raskaskäyttöinen/takertelee

P2115
Kaasupolkimen asentotunnistin D -

vähimmäisääriasennon alustus
Kaasupolkimen asentotunnistin

P2115
Kaasuläpän asentotunnistin D -

vähimmäisääriasennon alustus

Kaasuläpän asentotunnistin, kaasuläppä

raskaskäyttöinen/takertelee

P2116
Kaasupolkimen asentotunnistin E -

vähimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin

P2116
Kaasuläpän asentotunnistin E -

vähimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin

P2117
Kaasupolkimen asentotunnistin F -

vähimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin

P2117
Kaasuläpän asentotunnistin F -

vähimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin

P2118
Kaasuläppäkäytön ohjaus, kaasuläppämoottorin virta

- alue/toiminta
Johdinsarja, kaasuläppämoottori

P2119 Kaasuläppäkäytön ohjaus, kaasuläppä - alue/toiminta Kaasuläppä raskaskäyttöinen/takertelee, kaasuläppämoottori

P2120
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin D - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2120
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin D - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2121
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin D -

alue/toiminta
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2121 Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin D - alue/toiminta Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2122
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin D - alhainen

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, kaasupolkimen

asentotunnistin/-kytkin

P2122
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin D - alhainen

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, kaasuläpän asentotunnistin/-

kytkin

P2123
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin D - korkea

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, kaasupolkimen

asentotunnistin/-kytkin

P2123
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin D - korkea

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, kaasuläpän

asentotunnistin/-kytkin

P2124
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin D - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, kaasupolkimen asentotunnistin/-

kytkin

P2124
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin D - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2125
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin E - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2125
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin E - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2126
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin E -

alue/toiminta
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2126 Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin E - alue/toiminta Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2127
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin E - alhainen

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, kaasupolkimen

asentotunnistin/-kytkin

P2127
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin E - alhainen

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, kaasuläpän asentotunnistin/-

kytkin

P2128
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin E - korkea

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, kaasupolkimen

asentotunnistin/-kytkin



P2128
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin E - korkea

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, kaasuläpän

asentotunnistin/-kytkin

P2129
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin E - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, kaasupolkimen asentotunnistin/-

kytkin

P2129
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin E - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2130
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin F - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2130
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin F - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2131
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin F - virtapiirin

alue/toiminta
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2131
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin F - virtapiirin

alue/toiminta
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2132
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin F - alhainen

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, kaasupolkimen

asentotunnistin/-kytkin

P2132
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin F - alhainen

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, kaasuläpän asentotunnistin/-

kytkin

P2133
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin F - korkea

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, kaasupolkimen

asentotunnistin/-kytkin

P2133
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin F - korkea

sisääntulosignaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, kaasuläpän

asentotunnistin/-kytkin

P2134
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin F - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, kaasupolkimen asentotunnistin/-

kytkin

P2134
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin F - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2135
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin A/B -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2135
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin A/B -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2136
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin A/C -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2136
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin A/C -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2137
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin B/C -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2137
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin B/C -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2138
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin D/E -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2138
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin D/E -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2139
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin D/F -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin

P2139
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin D/F -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P213A
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen läppä B -

virtapiirikatkos

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätyksen läppä, moottorin

ohjausmoduuli

P213B
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen läppä B -

ohjausvirtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätyksen läppä, moottorin

ohjausmoduuli

P213C
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen läppä B -

ohjausvirtapiirin signaali alhainen

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätyksen läppä, moottorin

ohjausmoduuli

P213D
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen läppä B -

ohjausvirtapiirin signaali korkea

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätyksen läppä, moottorin

ohjausmoduuli

P213E
Polttoaineen ruiskutusjärjestelmän vika - pakotettu

moottorin sammutustila
-

P213F
Polttoainepumpun järjestelmävika - pakotettu

moottorin sammutustila

Johdinsarja, polttoainepumppu, polttoainepumpun rele,

moottorin ohjausmoduuli

P2140
Kaasupolkimen asentotunnistin/kytkin E/F -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin/-kytkin



P2140
Kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin E/F -

jännitekorrelaatio
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin/-kytkin

P2141
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen läpän

säätöventtiili - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pakokaasujen

takaisinkierrätyksen läpän säätöventtiili

P2142
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen läpän

säätöventtiili - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pakokaasujen

takaisinkierrätyksen läpän säätöventtiili

P2143
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen tuuletuksen

ohjaus - virtapiirikatkos

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätyksen tuuletuksen

ohjaus

P2144
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen tuuletuksen

ohjaus - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pakokaasujen

takaisinkierrätyksen tuuletuksen ohjaus

P2145
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen tuuletuksen

ohjaus - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pakokaasujen

takaisinkierrätyksen tuuletuksen ohjaus

P2146
Ruiskutussuutin - ryhmä A, syöttöjännite -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, moottorin ohjausrele, ruiskutussuutin

P2147
Ruiskutussuutin - ryhmä A, syöttöjännite - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausrele,

ruiskutussuutin

P2148
Ruiskutussuutin - ryhmä A, syöttöjännite - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausrele,

ruiskutussuutin

P2149
Ruiskutussuutin - ryhmä B, syöttöjännite -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, moottorin ohjausrele, ruiskutussuutin

P2150
Ruiskutussuutin - ryhmä B, syöttöjännite - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausrele,

ruiskutussuutin

P2151
Ruiskutussuutin - ryhmä B, syöttöjännite - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausrele,

ruiskutussuutin

P2152
Ruiskutussuutin - ryhmä C, syöttöjännite -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, moottorin ohjausrele, ruiskutussuutin

P2153
Ruiskutussuutin - ryhmä C, syöttöjännite - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausrele,

ruiskutussuutin

P2154
Ruiskutussuutin - ryhmä C, syöttöjännite - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausrele,

ruiskutussuutin

P2155
Ruiskutussuutin - ryhmä D, syöttöjännite -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, moottorin ohjausrele, ruiskutussuutin

P2156
Ruiskutussuutin - ryhmä D, syöttöjännite - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausrele,

ruiskutussuutin

P2157
Ruiskutussuutin - ryhmä D, syöttöjännite - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausrele,

ruiskutussuutin

P2158 Ajonopeustunnistin B - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, ajonopeustunnistin

P2159 Ajonopeustunnistin B - alue/toiminta Johdinsarja, ajonopeustunnistin

P215A Ajonopeustunnistin/pyörännopeus - korrelaatio
Johdinsarja, ajonopeustunnistin, pyörännopeustunnistin, väärä

rengaskoko, moottorin ohjausmoduuli

P215B
Ajonopeustunnistin/vaihteiston ulostuloakselin

pyörintänopeustunnistin - korrelaatio

Johdinsarja, ajonopeustunnistin, ulostuloakselin

pyörintänopeustunnistin, vaihteiston mekaaninen vika, väärä

rengaskoko, moottorin ohjausmoduuli

P2160 Ajonopeustunnistin B - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, ajonopeustunnistin

P2161
Ajonopeustunnistin B - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen
Johdinsarja, huono liitäntä, ajonopeustunnistin

P2162 Ajonopeustunnistin A/B - korrelaatio Johdinsarja, ajonopeustunnistin, väärä rengaskoko

P2163
Kaasupolkimen asentotunnistin A -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin

P2163
Kaasuläpän asentotunnistin A -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin

P2164
Kaasupolkimen asentotunnistin B -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin

P2164
Kaasuläpän asentotunnistin B -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin

P2165
Kaasupolkimen asentotunnistin C -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin

P2165
Kaasuläpän asentotunnistin C -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin

P2166
Kaasupolkimen asentotunnistin D -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin



P2166
Kaasuläpän asentotunnistin D -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin

P2167
Kaasupolkimen asentotunnistin E -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin

P2167
Kaasuläpän asentotunnistin E -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin

P2168
Kaasupolkimen asentotunnistin F -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasupolkimen asentotunnistin

P2168
Kaasuläpän asentotunnistin F -

enimmäisääriasennon alustus
Johdinsarja, kaasuläpän asentotunnistin

P2169
Pakokaasun paineensäätimen tuuletuksen solenoidi -

virtapiirikatkos

Johdinsarja, pakokaasun paineensäätimen tuuletuksen

solenoidi

P216A
Polttoaineen ruiskutussuutinryhmä E, syöttöjännite -

virtapiirikatkos

Johdinsarja, moottorin ohjausrele, ruiskutussuuttimet, moottorin

ohjausmoduuli

P216B
Polttoaineen ruiskutussuutinryhmä E, syöttöjännite -

alhainen signaali

Johdinsarja, moottorin ohjausrele, ruiskutussuuttimet, moottorin

ohjausmoduuli

P216C
Polttoaineen ruiskutussuutinryhmä E, syöttöjännite -

korkea signaali

Johdinsarja, moottorin ohjausrele, ruiskutussuuttimet, moottorin

ohjausmoduuli

P216D
Polttoaineen ruiskutussuutinryhmä F, syöttöjännite -

virtapiirikatkos

Johdinsarja, moottorin ohjausrele, ruiskutussuuttimet, moottorin

ohjausmoduuli

P216E
Polttoaineen ruiskutussuutinryhmä F, syöttöjännite -

alhainen signaali

Johdinsarja, moottorin ohjausrele, ruiskutussuuttimet, moottorin

ohjausmoduuli

P216F
Polttoaineen ruiskutussuutinryhmä F, syöttöjännite -

korkea signaali

Johdinsarja, moottorin ohjausrele, ruiskutussuuttimet, moottorin

ohjausmoduuli

P2170
Pakokaasun paineensäätimen tuuletuksen solenoidi -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pakokaasun

paineensäätimen tuuletuksen solenoidi

P2171
Pakokaasun paineensäätimen tuuletuksen solenoidi -

korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pakokaasun

paineensäätimen tuuletuksen solenoidi

P2172
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä - havaittu

äkillinen korkea ilmavirtaus
Imujärjestelmä, kaasuläppäkotelo

P2173
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä - havaittu

korkea ilmavirtaus
Imujärjestelmä, kaasuläppäkotelo

P2174
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä - havaittu

äkillinen alhainen ilmavirtaus
Imujärjestelmä, kaasuläppäkotelo

P2175
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä - havaittu

alhainen ilmavirtaus
Imujärjestelmä, kaasuläppäkotelo

P2176
Kaasuläppäkäytön ohjausjärjestelmä -

joutokäyntiasentoa ei opittu
Perusasetusta ei ole tehty

P2177
Järjestelmä liian laiha muulla kuin joutokäynnillä, rivi

1
Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, imupuolen vuoto

P2178
Järjestelmä liian rikas muulla kuin joutokäynnillä, rivi

1
Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, rajoitettu ilmanotto

P2179
Järjestelmä liian laiha muulla kuin joutokäynnillä, rivi

2
Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, imupuolen vuoto

P2180
Järjestelmä liian rikas muulla kuin joutokäynnillä, rivi

2
Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, rajoitettu ilmanotto

P2181 Jäähdytysjärjestelmän toiminta
Jäähdytin, jäähdytysnesteen termostaatti, jäähdytystuulettimen

moottori

P2182
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin 2 -

virtapiirin toimintahäiriö
Johdinsarja, moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin

P2183
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin 2 -

alue/toiminta
Johdinsarja, moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin

P2184
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin 2 -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin jäähdytysnesteen

lämpötilatunnistin

P2185
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin 2 -

korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin jäähdytysnesteen

lämpötilatunnistin

P2186
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin 2 -

virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, huono liitäntä, moottorin jäähdytysnesteen

lämpötilatunnistin

P2187 Järjestelmä liian laiha joutokäynnillä, rivi 1 Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, imupuolen vuoto

P2188 Järjestelmä liian rikas joutokäynnillä, rivi 1 Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, rajoitettu ilmanotto

P2189 Järjestelmä liian laiha joutokäynnillä, rivi 2 Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, imupuolen vuoto



P2190 Järjestelmä liian rikas joutokäynnillä, rivi 2 Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, rajoitettu ilmanotto

P2191
Järjestelmä liian laiha korkeammalla kuormituksella,

rivi 1
Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, imupuolen vuoto

P2192
Järjestelmä liian rikas korkeammalla kuormituksella,

rivi 1
Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, rajoitettu ilmanotto

P2193
Järjestelmä liian laiha korkeammalla kuormituksella,

rivi 2
Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, imupuolen vuoto

P2194
Järjestelmä liian rikas korkeammalla kuormituksella,

rivi 2
Polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, rajoitettu ilmanotto

P2195
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1 - signaali jumissa

laihalle

Lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

imupuolen vuoto

P2195 Happitunnistin 1, rivi 1 - signaali jumissa laihalle
Happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, imupuolen

vuoto

P2196
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1 - signaali jumissa

rikkaalle

Lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

rajoitettu ilmanotto

P2196 Happitunnistin 1, rivi 1 - signaali jumissa rikkaalle
Happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, rajoitettu

ilmanotto

P2197
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2 - signaali jumissa

laihalle

Lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

imupuolen vuoto

P2197 Happitunnistin 1, rivi 2 - signaali jumissa laihalle
Happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, imupuolen

vuoto

P2198
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2 - signaali jumissa

rikkaalle

Lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

rajoitettu ilmanotto

P2198 Happitunnistin 1, rivi 2 - signaali jumissa rikkaalle
Happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet, rajoitettu

ilmanotto

P2199 Imuilman lämpötilatunnistin 1/2 - korrelaatio Johdinsarja, imuilman lämpötilatunnistin

P2200 NOx-tunnistin, rivi 1 - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, NOx-tunnistin

P2201 NOx-tunnistin, rivi 1 - alue/toiminta Johdinsarja, NOx-tunnistin

P2202 NOx-tunnistin, rivi 1 - alhainen sisääntulosignaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, NOx-tunnistin

P2203 NOx-tunnistin, rivi 1 - korkea sisääntulosignaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, NOx-tunnistin

P2204 NOx-tunnistin, rivi 1 - ajoittainen sisääntulosignaali Johdinsarja, huono liitäntä, NOx-tunnistin

P2205
NOx-tunnistin, rivi 1, lämmittimen ohjaus -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, NOx-tunnistin

P2206
NOx-tunnistin, rivi 1, lämmittimen ohjaus - alhainen

signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, NOx-tunnistin

P2207
NOx-tunnistin, rivi 1, lämmittimen ohjaus - korkea

signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, NOx-tunnistin

P2208
NOx-tunnistin, rivi 1, lämmittimen valvontavirtapiiri -

toimintahäiriö
Johdinsarja, NOx-tunnistin

P2209
NOx-tunnistin, rivi 1, lämmittimen valvontavirtapiiri -

alue/toiminta
Johdinsarja, NOx-tunnistin

P2210
NOx-tunnistin, rivi 1, lämmittimen valvontavirtapiiri -

alhainen sisääntulosignaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, NOx-tunnistin

P2211
NOx-tunnistin, rivi 1, lämmittimen valvontavirtapiiri -

korkea sisääntulosignaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, NOx-tunnistin

P2212
NOx-tunnistin, rivi 1, lämmittimen valvontavirtapiiri -

ajoittainen virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, NOx-tunnistin

P2213 NOx-tunnistin, rivi 2 - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, NOx-tunnistin

P2214 NOx-tunnistin, rivi 2 - alue/toiminta Johdinsarja, NOx-tunnistin

P2215 NOx-tunnistin, rivi 2 - alhainen sisääntulosignaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, NOx-tunnistin

P2216 NOx-tunnistin, rivi 2 - korkea sisääntulosignaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, NOx-tunnistin

P2217 NOx-tunnistin, rivi 2 - ajoittainen sisääntulosignaali Johdinsarja, huono liitäntä, NOx-tunnistin

P2218
NOx-tunnistin, rivi 2, lämmittimen ohjaus -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, NOx-tunnistin

P2219
NOx-tunnistin, rivi 2, lämmittimen ohjaus - alhainen

signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, NOx-tunnistin

P2220
NOx-tunnistin, rivi 2, lämmittimen ohjaus - korkea

signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, NOx-tunnistin

P2221
NOx-tunnistin, rivi 2, lämmittimen valvontavirtapiiri -

virtapiirin toimintahäiriö
Johdinsarja, NOx-tunnistin



P2222
NOx-tunnistin, rivi 2, lämmittimen valvontavirtapiiri -

alue/toiminta
Johdinsarja, NOx-tunnistin

P2223
NOx-tunnistin, rivi 2, lämmittimen valvontavirtapiiri -

alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, NOx-tunnistin

P2224
NOx-tunnistin, rivi 2, lämmittimen valvontavirtapiiri -

korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, NOx-tunnistin

P2225
NOx-tunnistin, rivi 2, lämmittimen valvontavirtapiiri -

ajoittainen virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, NOx-tunnistin

P2226 Ilmanpaineen tunnistin - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, ilmanpaineen tunnistin

P2227 Ilmanpaineen tunnistin - alue/toiminta Johdinsarja, ilmanpaineen tunnistin

P2228 Ilmanpaineen tunnistin - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, ilmanpaineen tunnistin

P2229 Ilmanpaineen tunnistin - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, ilmanpaineen tunnistin

P2230 Ilmanpaineen tunnistin - ajoittainen virtapiirikatkos Johdinsarja, huono liitäntä, ilmanpaineen tunnistin

P2231
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1 - signaalivirtapiiri

oikosulussa lämmittimen virtapiiriin
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2232
Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 1 - signaalivirtapiiri

oikosulussa lämmittimen virtapiiriin
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2233
Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 1 - signaalivirtapiiri

oikosulussa lämmittimen virtapiiriin
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2234
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2 - signaalivirtapiiri

oikosulussa lämmittimen virtapiiriin
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2235
Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 2 - signaalivirtapiiri

oikosulussa lämmittimen virtapiiriin
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2236
Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 2 - signaalivirtapiiri

oikosulussa lämmittimen virtapiiriin
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2237
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, positiivinen

virtaohjaus - virtapiirikatkos
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2237
Happitunnistin 1, rivi 1, positiivinen virtaohjaus -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, happitunnistin

P2238
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, positiivinen

virtaohjaus - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, lämmitetty happitunnistin

P2238
Happitunnistin 1, rivi 1, positiivinen virtaohjaus -

alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, happitunnistin

P2239
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, positiivinen

virtaohjaus - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, lämmitetty happitunnistin

P2239
Happitunnistin 1, rivi 1, positiivinen virtaohjaus -

korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, happitunnistin

P2240
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, positiivinen

virtaohjaus - virtapiirikatkos
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2240
Happitunnistin 1, rivi 2, positiivinen virtaohjaus -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, happitunnistin

P2241
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, positiivinen

virtaohjaus - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, lämmitetty happitunnistin

P2241
Happitunnistin 1, rivi 2, positiivinen virtaohjaus -

alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, happitunnistin

P2242
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, positiivinen

virtaohjaus - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, lämmitetty happitunnistin

P2242
Happitunnistin 1, rivi 2, positiivinen virtaohjaus -

korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, happitunnistin

P2243
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, viitejännite -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2243 Happitunnistin 1, rivi 1, viitejännite - virtapiirikatkos Johdinsarja, happitunnistin

P2244
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, viitejännite -

toimintavirhe
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2244 Happitunnistin 1, rivi 1, viitejännite - toimintavirhe Johdinsarja, happitunnistin

P2245
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, viitejännite -

alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, lämmitetty happitunnistin

P2245 Happitunnistin 1, rivi 1, viitejännite - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, happitunnistin

P2246
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, viitejännite -

korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, lämmitetty happitunnistin



P2246 Happitunnistin 1, rivi 1, viitejännite - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, happitunnistin

P2247
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, viitejännite -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2247 Happitunnistin 1, rivi 2, viitejännite - virtapiirikatkos Johdinsarja, happitunnistin

P2248
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, viitejännite -

toimintavirhe
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2248 Happitunnistin 1, rivi 2, viitejännite - toimintavirhe Johdinsarja, happitunnistin

P2249
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, viitejännite -

alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, lämmitetty happitunnistin

P2249 Happitunnistin 1, rivi 2, viitejännite - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, happitunnistin

P2250
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, viitejännite -

korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, lämmitetty happitunnistin

P2250 Happitunnistin 1, rivi 2, viitejännite - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, happitunnistin

P2251
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, negatiivinen

virtaohjaus - virtapiirikatkos
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2251
Happitunnistin 1, rivi 1, negatiivinen virtaohjaus -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, happitunnistin

P2252
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, negatiivinen

virtaohjaus - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, lämmitetty happitunnistin

P2252
Happitunnistin 1, rivi 1, negatiivinen virtaohjaus -

alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, happitunnistin

P2253
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, negatiivinen

virtaohjaus - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, lämmitetty happitunnistin

P2253
Happitunnistin 1, rivi 1, negatiivinen virtaohjaus -

korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, happitunnistin

P2254
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, negatiivinen

virtaohjaus - virtapiirikatkos
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin

P2254
Happitunnistin 1, rivi 2, negatiivinen virtaohjaus -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, happitunnistin

P2255
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, negatiivinen

virtaohjaus - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, lämmitetty happitunnistin

P2255
Happitunnistin 1, rivi 2, negatiivinen virtaohjaus -

alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, happitunnistin

P2256
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, negatiivinen

virtaohjaus - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, lämmitetty happitunnistin

P2256
Happitunnistin 1, rivi 2, negatiivinen virtaohjaus -

korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, happitunnistin

P2257
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä, ohjaus A -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän pumppurele, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän pumppu, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän solenoidi

P2258
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä, ohjaus A -

korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän pumppurele, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän pumppu, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän solenoidi

P2259
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä, ohjaus B -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän pumppurele, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän pumppu, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän solenoidi

P2260
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä, ohjaus B -

korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän pumppurele, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän pumppu, jälkipolttoilman

suihkutusjärjestelmän solenoidi

P2261
Turboahtimen ohivirtausventtiili/mekaanisen ahtimen

ohivirtausventtiili
Mekaaninen vika

P2262 Turboahtimen ahtopainetta ei havaittu Mekaaninen vika

P2263
Turboahtimen ahtopaine/mekaanisen ahtimen

ahtopaine - toimintavirhe
Mekaaninen vika

P2264
Polttoaineen/vedenerottimen tunnistin - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, polttoaineen/vedenerottimen tunnistin

P2265 Polttoaineen/vedenerottimen tunnistin - alue/toiminta Johdinsarja, polttoaineen/vedenerottimen tunnistin



P2266
Polttoaineen/vedenerottimen tunnistin - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, polttoaineen/vedenerottimen

tunnistin

P2267
Polttoaineen/vedenerottimen tunnistin - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan,

polttoaineen/vedenerottimen tunnistin

P2268
Polttoaineen/vedenerottimen tunnistin - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, polttoaineen/vedenerottimen

tunnistin

P2269 Vettä polttoaineessa Vettä polttoaineessa

P226A
Vettä polttoaineessa -varoitusvalo - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, varoitusvalo, moottorin ohjausmoduuli

P2270
Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 1 - signaali jumissa

laihalle

Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine,

ruiskutussuuttimet, imupuolen vuoto

P2270 Happitunnistin 2, rivi 1 - signaali jumissa laihalle
Johdinsarja, happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

imupuolen vuoto

P2271
Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 1 - signaali jumissa

rikkaalle

Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine,

ruiskutussuuttimet, rajoitettu ilmanotto

P2271 Happitunnistin 2, rivi 1 - signaali jumissa rikkaalle
Johdinsarja, happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

rajoitettu ilmanotto

P2272
Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 2 - signaali jumissa

laihalle

Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine,

ruiskutussuuttimet, imupuolen vuoto

P2272 Happitunnistin 2, rivi 2 - signaali jumissa laihalle
Johdinsarja, happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

imupuolen vuoto

P2273
Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 2 - signaali jumissa

rikkaalle

Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine,

ruiskutussuuttimet, rajoitettu ilmanotto

P2273 Happitunnistin 2, rivi 2 - signaali jumissa rikkaalle
Johdinsarja, happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

rajoitettu ilmanotto

P2274
Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 1 - signaali jumissa

laihalle

Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine,

ruiskutussuuttimet, imupuolen vuoto

P2274 Happitunnistin 3, rivi 1 - signaali jumissa laihalle
Johdinsarja, happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

imupuolen vuoto

P2275
Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 1 - signaali jumissa

rikkaalle

Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine,

ruiskutussuuttimet, rajoitettu ilmanotto

P2275 Happitunnistin 3, rivi 1 - signaali jumissa rikkaalle
Johdinsarja, happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

rajoitettu ilmanotto

P2276
Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 2 - signaali jumissa

laihalle

Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine,

ruiskutussuuttimet, imupuolen vuoto

P2276 Happitunnistin 3, rivi 2 - signaali jumissa laihalle
Johdinsarja, happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

imupuolen vuoto

P2277
Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 2 - signaali jumissa

rikkaalle

Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, polttoainepaine,

ruiskutussuuttimet, rajoitettu ilmanotto

P2277 Happitunnistin 3, rivi 2 - signaali jumissa rikkaalle
Johdinsarja, happitunnistin, polttoainepaine, ruiskutussuuttimet,

rajoitettu ilmanotto

P2278

Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 1/lämmitetty

happitunnistin 3, rivi 2 - signaalit sekoittuneet

keskenään

Johdinsarja

P2278
Happitunnistin 3, rivi 1/happitunnistin 3, rivi 2 -

signaalit sekoittuneet keskenään
Johdinsarja

P2279 Imuilmavuoto Mekaaninen vika

P2280
Ilmavuoto/tukos ilmansuodattimen ja ilmamassan

mittaimen välillä
Mekaaninen vika

P2281
Ilmavuoto ilmamassan mittaimen ja

kaasuläppäkotelon välillä
Mekaaninen vika

P2282 Ilmavuoto kaasuläppäkotelon ja imuventtiilien välillä Mekaaninen vika

P2283
Ruiskutussuuttimen ohjauspaineen tunnistin -

virtapiirin toimintahäiriö
Johdinsarja, ruiskutussuuttimen ohjauspaineen tunnistin

P2284
Ruiskutussuuttimen ohjauspaineen tunnistin -

alue/toiminta
Johdinsarja, ruiskutussuuttimen ohjauspaineen tunnistin

P2285
Ruiskutussuuttimen ohjauspaineen tunnistin -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, ruiskutussuuttimen

ohjauspaineen tunnistin

P2286
Ruiskutussuuttimen ohjauspaineen tunnistin - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, ruiskutussuuttimen

ohjauspaineen tunnistin



P2287
Ruiskutussuuttimen ohjauspaineen tunnistin -

ajoittainen virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, ruiskutussuuttimen ohjauspaineen

tunnistin

P2288 Ruiskutussuuttimen ohjauspaine - liian korkea paine
Polttoainepaineen säädin, ruiskutussuuttimen ohjauspaineen

tunnistin

P2289
Ruiskutussuuttimen ohjauspaine, moottori pois päältä

- liian korkea paine
Polttoainepaineen säädin

P2290
Ruiskutussuuttimen ohjauspaine - paine liian

alhainen

Polttoainepaineen säädin, ruiskutussuuttimen ohjauspaineen

tunnistin

P2291
Ruiskutussuuttimen ohjauspaine, moottoria

pyöritetään käynnistimellä - paine liian alhainen

Polttoainepaineen säädin, ruiskutussuuttimen ohjauspaineen

tunnistin

P2292 Ruiskutussuuttimen ohjauspaine - epäsäännöllinen
Polttoainepaineen säädin, ruiskutussuuttimen ohjauspaineen

tunnistin

P2293 Polttoainepaineen säädin 2 - toimintavirhe Johdinsarja, polttoainepaineen säädin

P2294 Polttoainepaineen säädin 2 - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, polttoainepaineen säädin

P2295 Polttoainepaineen säädin 2 - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, polttoainepaineen säädin

P2296 Polttoainepaineen säädin 2 - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, polttoainepaineen säädin

P2297
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1 - signaali alueen

ulkopuolella hidastettaessa

Lämmitetty happitunnistin, imupuolen vuoto, pakopuolen vuoto,

ruiskutussuuttimet

P2297
Happitunnistin 1, rivi 1 - signaali alueen ulkopuolella

hidastettaessa

Happitunnistin, imupuolen vuoto, pakopuolen vuoto,

ruiskutussuuttimet

P2298
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2 - signaali alueen

ulkopuolella hidastettaessa

Lämmitetty happitunnistin, imupuolen vuoto, pakopuolen vuoto,

ruiskutussuuttimet

P2298
Happitunnistin 1, rivi 2 - signaali alueen ulkopuolella

hidastettaessa

Happitunnistin, imupuolen vuoto, pakopuolen vuoto,

ruiskutussuuttimet

P2299
Jarrupolkimen asentokytkin/kaasupolkimen

asentotunnistin - signaalit yhteensopimattomia

Johdinsarja, jarrupolkimen asentokytkin, kaasupolkimen

asentotunnistin

P2300 Sytytyspuola A, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2301 Sytytyspuola A, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2302 Sytytyspuola A, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2303 Sytytyspuola B, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2304 Sytytyspuola B, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2305 Sytytyspuola B, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2306 Sytytyspuola C, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2307 Sytytyspuola C, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2308 Sytytyspuola C, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2309 Sytytyspuola D, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2310 Sytytyspuola D, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2311 Sytytyspuola D, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2312 Sytytyspuola E, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2313 Sytytyspuola E, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2314 Sytytyspuola E, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2315 Sytytyspuola F, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2316 Sytytyspuola F, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2317 Sytytyspuola F, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2318 Sytytyspuola G, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2319 Sytytyspuola G, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2320 Sytytyspuola G, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2321 Sytytyspuola H, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2322 Sytytyspuola H, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2323 Sytytyspuola H, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2324 Sytytyspuola I, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2325 Sytytyspuola I, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2326 Sytytyspuola I, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2327 Sytytyspuola J, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2328 Sytytyspuola J, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2329 Sytytyspuola J, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2330 Sytytyspuola K, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola



P2331 Sytytyspuola K, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2332 Sytytyspuola K, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2333 Sytytyspuola L, ensiöpiiri - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sytytyspuola

P2334 Sytytyspuola L, ensiöpiiri - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sytytyspuola

P2335 Sytytyspuola L, toisiopiiri - toimintahäiriö Johdinsarja, sytytyspuola

P2336 Sylinteri 1 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2337 Sylinteri 2 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2338 Sylinteri 3 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2339 Sylinteri 4 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2340 Sylinteri 5 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2341 Sylinteri 6 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2342 Sylinteri 7 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2343 Sylinteri 8 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2344 Sylinteri 9 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2345 Sylinteri 10 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2346 Sylinteri 11 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2347 Sylinteri 12 - yli nakutuksen kynnysarvon
Sytytyksen ajoitus, nakutustunnistin, polttoaineen laatu,

mekaaninen vika

P2400
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu, ohjaus - virtapiirikatkos

Johdinsarja, haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu

P2401
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu, ohjaus - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, haihtuvien päästöjen

ohjausjärjestelmän vuodonilmaisimen pumppu

P2402
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu, ohjaus - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, haihtuvien päästöjen

ohjausjärjestelmän vuodonilmaisimen pumppu

P2403

Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu, valvontavirtapiiri -

virtapiirikatkos

Johdinsarja, haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu

P2404

Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu, valvontavirtapiiri -

alue/toiminta

Johdinsarja, haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu

P2405

Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu, valvontavirtapiiri -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, haihtuvien päästöjen

ohjausjärjestelmän vuodonilmaisimen pumppu

P2406

Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu, valvontavirtapiiri - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, haihtuvien päästöjen

ohjausjärjestelmän vuodonilmaisimen pumppu

P2407

Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumppu, valvontavirtapiiri -

virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, huono liitäntä, haihtuvien päästöjen

ohjausjärjestelmän vuodonilmaisimen pumppu

P2408
Polttoaineen täyttöaukon korkin varoitustunnistin/-

kytkin - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, polttoaineen täyttöaukon korkin varoitustunnistin/-

kytkin

P2409
Polttoaineen täyttöaukon korkin varoitustunnistin/-

kytkin - alue/toiminta

Johdinsarja, polttoaineen täyttöaukon korkin varoitustunnistin/-

kytkin

P240A
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumpun lämmitin - virtapiirikatkos

Johdinsarja, haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumpun lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P240B

Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumpun lämmitin - alhainen

signaali

Johdinsarja, haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumpun lämmitin, moottorin ohjausmoduuli

P240C
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumpun lämmitin - korkea signaali

Johdinsarja, haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

vuodonilmaisimen pumpun lämmitin, moottorin ohjausmoduuli



P2410
Polttoaineen täyttöaukon korkin varoitustunnistin/-

kytkin - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, polttoaineen täyttöaukon

korkin varoitustunnistin/-kytkin

P2411
Polttoaineen täyttöaukon korkin varoitustunnistin/-

kytkin - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, polttoaineen täyttöaukon

korkin varoitustunnistin/-kytkin

P2412
Polttoaineen täyttöaukon korkin varoitustunnistin/-

kytkin - virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, huono liitäntä, polttoaineen täyttöaukon korkin

varoitustunnistin/-kytkin

P2413
Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä -

toimintavirhe

Letkut tukossa/vuotavat, pakokaasujen

takaisinkierrätyssolenoidi, pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili

P2414
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1 -

pakokaasunäytteen virhe
Pakopuolen vuoto, lämmitetty happitunnistin

P2414 Happitunnistin 1, rivi 1 - pakokaasunäytteen virhe Pakopuolen vuoto, happitunnistin

P2415
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2 -

pakokaasunäytteen virhe
Pakopuolen vuoto, lämmitetty happitunnistin

P2415 Happitunnistin 1, rivi 2 - pakokaasunäytteen virhe Pakopuolen vuoto, happitunnistin

P2416

Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 1/lämmitetty

happitunnistin 3, rivi 1 - signaalit sekoittuneet

keskenään

Johdinsarja

P2416
Happitunnistin 2, rivi 1/happitunnistin 3, rivi 1 -

signaalit sekoittuneet keskenään
Johdinsarja

P2417

Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 2/lämmitetty

happitunnistin 3, rivi 2 - signaalit sekoittuneet

keskenään

Johdinsarja

P2417
Happitunnistin 2, rivi 2/happitunnistin 3, rivi 2 -

signaalit sekoittuneet keskenään
Johdinsarja

P2418
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

kytkentäventtiili - virtapiirikatkos

Johdinsarja, haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

kytkentäventtiili

P2419
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

kytkentäventtiili - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, haihtuvien päästöjen

ohjausjärjestelmän kytkentäventtiili

P2420
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

kytkentäventtiili - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, haihtuvien päästöjen

ohjausjärjestelmän kytkentäventtiili

P2421
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

tuuletusventtiili - venttiili jumissa auki
Haihtuvien päästöjen ohjauksen tuuletusventtiili

P2422
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmän

tuuletusventtiili - venttiili jumissa kiinni
Haihtuvien päästöjen ohjauksen tuuletusventtiili

P2423
Hiilivetykatalysaattori, rivi 1 - tehokkuus kynnysarvon

alapuolella
Hiilivetykatalysaattori

P2424
Hiilivetykatalysaattori, rivi 2 - tehokkuus kynnysarvon

alapuolella
Hiilivetykatalysaattori

P2425
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdytysventtiili -

virtapiirikatkos

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätyksen

jäähdytysventtiili

P2426
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdytysventtiili -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, pakokaasujen

takaisinkierrätyksen jäähdytysventtiili

P2427
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdytysventtiili -

korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, pakokaasujen

takaisinkierrätyksen jäähdytysventtiili

P2428 Pakokaasun lämpötila, rivi 1 - lämpötila liian korkea -

P2429 Pakokaasun lämpötila, rivi 2 - lämpötila liian korkea -

P242A
Pakokaasun lämpötilatunnistin 3, rivi 1 - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P242B
Pakokaasun lämpötilatunnistin 3, rivi 1 - virtapiirin

alue/toiminta

Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P242C
Pakokaasun lämpötilatunnistin 3, rivi 1 - alhainen

signaali

Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P242D
Pakokaasun lämpötilatunnistin 3, rivi 1 - korkea

signaali

Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P242E
Pakokaasun lämpötilatunnistin 3, rivi 1 - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, pakokaasun lämpötilatunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P242F Dieselhiukkassuodatin - tukos/tuhkan kerääntyminen Dieselhiukkassuodatin

P2430

Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä,

ilmavirtaus/painetunnistin, rivi 1 - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, ilmavirtaus/painetunnistin



P2431
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä,

ilmavirtaus/painetunnistin, rivi 1 - alue/toiminta
Johdinsarja, ilmavirtaus/painetunnistin

P2432
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä,

ilmavirtaus/painetunnistin, rivi 1 - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, ilmavirtaus/painetunnistin

P2433
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä,

ilmavirtaus/painetunnistin, rivi 1 - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, ilmavirtaus/painetunnistin

P2434

Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä,

ilmavirtaus/painetunnistin, rivi 1 - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, huono liitäntä, ilmavirtaus/painetunnistin

P2435

Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä,

ilmavirtaus/painetunnistin, rivi 2 - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, ilmavirtaus/painetunnistin

P2436
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä,

ilmavirtaus/painetunnistin, rivi 2 - alue/toiminta
Johdinsarja, ilmavirtaus/painetunnistin

P2437
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä,

ilmavirtaus/painetunnistin, rivi 2 - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, ilmavirtaus/painetunnistin

P2438
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä,

ilmavirtaus/painetunnistin, rivi 2 - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, ilmavirtaus/painetunnistin

P2439

Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmä,

ilmavirtaus/painetunnistin, rivi 2 - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, huono liitäntä, ilmavirtaus/painetunnistin

P2440
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän

kytkentäventtiili, rivi 1 - venttiili jumissa auki
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän kytkentäventtiili

P2441
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän

kytkentäventtiili, rivi 1 - venttiili jumissa kiinni
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän kytkentäventtiili

P2442
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän

kytkentäventtiili, rivi 2 - venttiili jumissa auki
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän kytkentäventtiili

P2443
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän

kytkentäventtiili, rivi 2 - venttiili jumissa kiinni
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän kytkentäventtiili

P2444
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän pumppu, rivi 1

- pumppu jumissa päälle
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän pumppu

P2445
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän pumppu, rivi 1

- pumppu jumissa pois päältä
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän pumppu

P2446
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän pumppu, rivi 2

- pumppu jumissa päälle
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän pumppu

P2447
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän pumppu, rivi 2

- pumppu jumissa pois päältä
Jälkipolttoilman suihkutusjärjestelmän pumppu

P244A Dieselhiukkassuodatin - paine-ero liian alhainen -

P244B Dieselhiukkassuodatin - paine-ero liian korkea -

P244C
Dieselhiukkassuodatin, rivi 1 - pakokaasun lämpötila

liian alhainen regenerointiin
-

P244D
Dieselhiukkassuodatin, rivi 1 - pakokaasun lämpötila

liian korkea regenerointiin
-

P244E
Dieselhiukkassuodatin, rivi 2 - pakokaasun lämpötila

liian alhainen regenerointiin
-

P244F
Dieselhiukkassuodatin, rivi 2 - pakokaasun lämpötila

liian korkea regenerointiin
-

P245A
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdyttimen

ohivirtausventtiili - ohjauspiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdyttimen

ohivirtausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P245B
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdyttimen

ohivirtausventtiili - ohjausvirtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdyttimen

ohivirtausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P245C
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdyttimen

ohivirtausventtiili - ohjausvirtapiirin signaali alhainen

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdyttimen

ohivirtausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P245D
Pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdyttimen

ohivirtausventtiili - ohjausvirtapiirin signaali korkea

Johdinsarja, pakokaasujen takaisinkierrätyksen jäähdyttimen

ohivirtausventtiili, moottorin ohjausmoduuli

P245E
Dieselhiukkassuodattimen painetunnistin B -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, dieselhiukkassuodattimen painetunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P245F
Dieselhiukkassuodattimen paine-erotunnistin B -

virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, dieselhiukkassuodattimen paine-erotunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P2500 Latauksen varoitusvalo, L-napa - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, laturi, kojetaulu

P2501 Latauksen varoitusvalo, L-napa - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, laturi, kojetaulu



P2502 Latausjärjestelmän jännite Johdinsarja, laturi, akku

P2503 Latausjärjestelmä - alhainen jännite Johdinsarja, laturi, akku

P2504 Latausjärjestelmä - korkea jännite Johdinsarja, laturi, akku

P2505 Moottorin ohjausmoduuli - syöttöjännite Johdinsarja, sulakkeet, moottorin ohjausrele

P2506 Moottorin ohjausmoduuli - syöttöjännite, alue/toiminta Johdinsarja, sulakkeet, moottorin ohjausrele

P2507 Moottorin ohjausmoduuli - alhainen syöttöjännite
Johdinsarjan oikosulku maattoon, sulakkeet, moottorin

ohjausrele

P2508 Moottorin ohjausmoduuli - korkea syöttöjännite Latausjärjestelmä

P2509 Moottorin ohjausmoduuli - syöttöjännite, ajoittainen Johdinsarja, sulakkeet, moottorin ohjausrele

P250A Moottoriöljytason tunnistin - virtapiirin toimintahäiriö
Johdinsarja, moottoriöljytason tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P250B Moottoriöljytason tunnistin - virtapiirin alue/toiminta
Johdinsarja, moottoriöljytason tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P250C Moottoriöljytason tunnistin - alhainen signaali
Johdinsarja, moottoriöljytason tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P250D Moottoriöljytason tunnistin - korkea signaali
Johdinsarja, moottoriöljytason tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P250E
Moottoriöljytason tunnistin - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, moottoriöljytason tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P250F Moottoriöljyn taso liian alhainen Johdinsarja, moottoriöljyn taso, moottorin ohjausmoduuli

P2510 Moottorin ohjausrele, valvontavirtapiiri - alue/toiminta Johdinsarja, sulakkeet, moottorin ohjausrele

P2511
Moottorin ohjausrele, valvontavirtapiiri - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, moottorin ohjausrele

P2512
Tapahtumatietojen tallentimen pyyntö -

virtapiirikatkos
Johdinsarja

P2513
Tapahtumatietojen tallentimen pyyntö - alhainen

signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon

P2514
Tapahtumatietojen tallentimen pyyntö - korkea

signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan

P2515
Ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painetunnistin B -

virtapiirin toimintahäiriö
Johdinsarja, ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painetunnistin

P2516
Ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painetunnistin B -

alue/toiminta
Johdinsarja, ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painetunnistin

P2517
Ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painetunnistin B -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, ilmastointilaitteen

jäähdytysaineen painetunnistin

P2518
Ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painetunnistin B -

korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, ilmastointilaitteen

jäähdytysaineen painetunnistin

P2519 Ilmastointilaitteen pyyntö A - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, ilmastointilaitteen

pääkytkin, ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painekytkin/-

tunnistin

P251A
Voiman ulosoton päällekytkentäkytkin -

virtapiirikatkos

Johdinsarja, voiman ulosoton päällekytkentäkytkin, moottorin

ohjausmoduuli

P251B
Voiman ulosoton päällekytkentäkytkin - alhainen

signaali

Johdinsarja, voiman ulosoton päällekytkentäkytkin, moottorin

ohjausmoduuli

P251C
Voiman ulosoton päällekytkentäkytkin - korkea

signaali

Johdinsarja, voiman ulosoton päällekytkentäkytkin, moottorin

ohjausmoduuli

P251D
Voiman ulosotto, moottorin sammutus -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P251E
Voiman ulosotto, moottorin sammutus - alhainen

signaali
Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P251F
Voiman ulosoton valvonta, moottorin sammutuksen

ohjaus - korkea signaali
Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P2520 Ilmastointilaitteen pyyntö A - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, ilmastointilaitteen

ohjausmoduuli, ilmastointilaitteen pääkytkin, ilmastointilaitteen

jäähdytysaineen painekytkin/-tunnistin

P2521 Ilmastointilaitteen pyyntö A - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, ilmastointilaitteen

ohjausmoduuli

P2522 Ilmastointilaitteen pyyntö B - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, ilmastointilaitteen

pääkytkin, ilmastointilaitteen jäähdytysaineen painekytkin/-

tunnistin



P2523 Ilmastointilaitteen pyyntö B - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, ilmastointilaitteen

ohjausmoduuli, ilmastointilaitteen pääkytkin, ilmastointilaitteen

jäähdytysaineen painekytkin/-tunnistin

P2524 Ilmastointilaitteen pyyntö B - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, ilmastointilaitteen

ohjausmoduuli

P2525
Alipainesäiliön painetunnistin - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, alipainesäiliön painetunnistin

P2526 Alipainesäiliön painetunnistin - alue/toiminta
Johdinsarja, alipainesäiliön painetunnistin, letkut

tukossa/vuotavat

P2527 Alipainesäiliön painetunnistin - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, alipainesäiliön painetunnistin

P2528 Alipainesäiliön painetunnistin - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, alipainesäiliön

painetunnistin

P2529
Alipainesäiliön painetunnistin - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, alipainesäiliön painetunnistin

P252A
Moottoriöljyn laadun tunnistin - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, moottoriöljyn laadun tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P252B
Moottoriöljyn laadun tunnistin - virtapiirin

alue/toiminta

Johdinsarja, moottoriöljyn laadun tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P252C Moottoriöljyn laadun tunnistin - alhainen signaali
Johdinsarja, moottoriöljyn laadun tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P252D Moottoriöljyn laadun tunnistin - korkea signaali
Johdinsarja, moottoriöljyn laadun tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P252E
Moottoriöljyn laadun tunnistin - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, moottoriöljyn laadun tunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P252F Moottoriöljyn taso liian korkea Moottoriöljyn taso

P2530 Virtalukko, päällä-asento - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, sulake, virtalukko

P2531 Virtalukko, päällä-asento - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sulake, virtalukko

P2532 Virtalukko, päällä-asento - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sulake, virtalukko

P2533
Virtalukko, päällä-/käynnistysasento - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, sulake, virtalukko

P2534
Virtalukko, päällä-/käynnistysasento - alhainen

signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, sulake, virtalukko

P2535 Virtalukko, päällä-/käynnistysasento - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sulake, virtalukko

P2536 Virtalukko, apulaiteasento - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, sulake, virtalukko

P2537 Virtalukko, apulaiteasento - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, sulake, virtalukko

P2538 Virtalukko, apulaiteasento - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, sulake, virtalukko

P2539
Polttoaineen alhaisen paineen tunnistin - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, polttoaineen alhaisen paineen tunnistin

P253A Voiman ulosoton valvonta - virtapiirikatkos Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P253B Voiman ulosoton valvonta - virtapiirin alue/toiminta Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P253C Voiman ulosoton valvonta - alhainen signaali Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P253D Voiman ulosoton valvonta - korkea signaali Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P253E
Voiman ulosotto - valvontavirtapiirin ajoittainen

toimintahäiriö
-

P253F Moottoriöljy heikentynyt Moottoriöljy

P2540
Polttoaineen alhaisen paineen tunnistin -

alue/toiminta
Johdinsarja, polttoaineen alhaisen paineen tunnistin

P2541
Polttoaineen alhaisen paineen tunnistin - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, polttoaineen alhaisen

paineen tunnistin

P2542
Polttoaineen alhaisen paineen tunnistin - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, polttoaineen alhaisen

paineen tunnistin

P2543
Polttoaineen alhaisen paineen tunnistin - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, polttoaineen alhaisen paineen

tunnistin

P2544
Vääntömomenttihallinnan pyyntö, sisääntulosignaali

A - toimintahäiriö

Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2545
Vääntömomenttihallinnan pyyntö, sisääntulosignaali

A - alue/toiminta

Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2546
Vääntömomenttihallinnan pyyntö, sisääntulosignaali

A - signaali alhainen

Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausmoduuli,

vaihteiston ohjausmoduuli



P2547
Vääntömomenttihallinnan pyyntö, sisääntulosignaali

A - signaali korkea

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausmoduuli,

vaihteiston ohjausmoduuli

P2548
Vääntömomenttihallinnan pyyntö, sisääntulosignaali

B - toimintahäiriö

Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2549
Vääntömomenttihallinnan pyyntö, sisääntulosignaali

B - alue/toiminta

Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston

ohjausmoduuli

P254A
Voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin 1

- virtapiirikatkos

Johdinsarja, voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin,

moottorin ohjausmoduuli

P254B
Voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin 1

- virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin,

moottorin ohjausmoduuli

P254C
Voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin 1

- alhainen signaali

Johdinsarja, voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin,

moottorin ohjausmoduuli

P254D
Voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin 1

- korkea signaali

Johdinsarja, voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin,

moottorin ohjausmoduuli

P254E
Voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin 1

- virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin,

moottorin ohjausmoduuli

P254F Konepellin kytkin - virtapiirikatkos Johdinsarja, konepellin kytkin, moottorin ohjausmoduuli

P2550
Vääntömomenttihallinnan pyyntö, sisääntulosignaali

B - signaali alhainen

Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausmoduuli,

vaihteiston ohjausmoduuli

P2551
Vääntömomenttihallinnan pyyntö, sisääntulosignaali

B - signaali korkea

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausmoduuli,

vaihteiston ohjausmoduuli

P2552
Kaasuläpän/polttoaineen esto - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja

P2553 Kaasuläpän/polttoaineen esto - alue/toiminta Johdinsarja

P2554 Kaasuläpän/polttoaineen esto - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon

P2555 Kaasuläpän/polttoaineen esto - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan

P2556
Alhaisen jäähdytysnestetason tunnistin/kytkin -

virtapiirin toimintahäiriö
Johdinsarja, alhaisen jäähdytysnestetason tunnistin/kytkin

P2557
Alhaisen jäähdytysnestetason tunnistin/kytkin -

alue/toiminta
Johdinsarja, alhaisen jäähdytysnestetason tunnistin/kytkin

P2558
Alhaisen jäähdytysnestetason tunnistin/kytkin -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, alhaisen jäähdytysnestetason

tunnistin/kytkin

P2559
Alhaisen jäähdytysnestetason tunnistin/kytkin -

korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, alhaisen

jäähdytysnestetason tunnistin/kytkin

P255A
Voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin 2

- virtapiirikatkos

Johdinsarja, voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin,

moottorin ohjausmoduuli

P255B
Voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin 2

- virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin,

moottorin ohjausmoduuli

P255C
Voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin 2

- alhainen signaali

Johdinsarja, voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin,

moottorin ohjausmoduuli

P255D
Voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin 2

- korkea signaali

Johdinsarja, voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin,

moottorin ohjausmoduuli

P255E
Voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin 2

- virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, voiman ulosoton nopeuden valitsintunnistin/-kytkin,

moottorin ohjausmoduuli

P255F Ilmastointilaitteen pyyntö A - virtapiirin alue/toiminta
Johdinsarja, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, moottorin

ohjausmoduuli

P2560 Moottorin alhainen jäähdytysnestetaso Moottorin alhainen jäähdytysnestetaso

P2561
Ilmastointilaitteen ohjausmoduuli - häiriövalon

aktivointia pyydetty
Ilmastointilaitteen ohjausmoduulin vikakoodeja tallennettu

P2562
Turboahtimen ahtopaineen ohjauksen

asentotunnistin - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, turboahtimen ahtopaineen ohjauksen

asentotunnistin

P2563
Turboahtimen ahtopaineen ohjauksen

asentotunnistin - alue/toiminta

Johdinsarja, turboahtimen ahtopaineen ohjauksen

asentotunnistin

P2564
Turboahtimen ahtopaineen ohjauksen

asentotunnistin - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, turboahtimen ahtopaineen

ohjauksen asentotunnistin

P2565
Turboahtimen ahtopaineen ohjauksen

asentotunnistin - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, turboahtimen ahtopaineen

ohjauksen asentotunnistin

P2566
Turboahtimen ahtopaineen ohjauksen

asentotunnistin - ajoittainen virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, turboahtimen ahtopaineen

ohjauksen asentotunnistin

P2567
Suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

lämpötilatunnistin - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

lämpötilatunnistin



P2568
Suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

lämpötilatunnistin - alue/toiminta

Johdinsarja, suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

lämpötilatunnistin

P2569
Suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

lämpötilatunnistin - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, suoran otsonivähennyksen

katalysaattorin lämpötilatunnistin

P256A
Moottorin joutokäyntinopeuden valitsintunnistin/-

kytkin - virtapiirikatkos

Johdinsarja, moottorin joutokäyntinopeuden valitsintunnistin/-

kytkin, moottorin ohjausmoduuli

P256B
Moottorin joutokäyntinopeuden valitsintunnistin/-

kytkin - virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, moottorin joutokäyntinopeuden valitsintunnistin/-

kytkin, moottorin ohjausmoduuli

P256C
Moottorin joutokäyntinopeuden valitsintunnistin/-

kytkin - alhainen signaali

Johdinsarja, moottorin joutokäyntinopeuden valitsintunnistin/-

kytkin, moottorin ohjausmoduuli

P256D
Moottorin joutokäyntinopeuden valitsintunnistin/-

kytkin - korkea signaali

Johdinsarja, moottorin joutokäyntinopeuden valitsintunnistin/-

kytkin, moottorin ohjausmoduuli

P256E
Moottorin joutokäyntinopeuden valitsintunnistin/-

kytkin - virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, moottorin joutokäyntinopeuden valitsintunnistin/-

kytkin, moottorin ohjausmoduuli

P256F Ilmastointilaitteen pyyntö B - virtapiirin alue/toiminta
Johdinsarja, ilmastointilaitteen ohjausmoduuli, moottorin

ohjausmoduuli

P2570
Suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

lämpötilatunnistin - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, suoran otsonivähennyksen

katalysaattorin lämpötilatunnistin

P2571

Suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

lämpötilatunnistin - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, huono liitäntä, suoran otsonivähennyksen

katalysaattorin lämpötilatunnistin

P2572
Suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

heikentymisen tunnistin

Johdinsarja, suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

heikentymisen tunnistin

P2573
Suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

heikentymisen tunnistin - alue/toiminta

Johdinsarja, suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

heikentymisen tunnistin

P2574
Suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

heikentymisen tunnistin - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, suoran otsonivähennyksen

katalysaattorin heikentymisen tunnistin

P2575
Suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

heikentymisen tunnistin - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, suoran otsonivähennyksen

katalysaattorin heikentymisen tunnistin

P2576

Suoran otsonivähennyksen katalysaattorin

heikentymisen tunnistin - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, huono liitäntä, suoran otsonivähennyksen

katalysaattorin heikentymisen tunnistin

P2577
Suoran otsonivähennyksen katalysaattori - tehokkuus

kynnysarvon alapuolella
Suoran otsonivähennyksen katalysaattori

P257A Alipainesäiliön ohjaus - virtapiirikatkos -

P257B Alipainesäiliön ohjaus - alhainen signaali -

P257C Alipainesäiliön ohjaus - korkea signaali -

P257D Konepellin kytkin - virtapiirin alue/toiminta Johdinsarja, konepellin kytkin, moottorin ohjausmoduuli

P257E Konepellin kytkin - alhainen signaali Johdinsarja, konepellin kytkin, moottorin ohjausmoduuli

P257F Konepellin kytkin - korkea signaali Johdinsarja, konepellin kytkin, moottorin ohjausmoduuli

P258A Alipainepumppu - ohjausvirtapiirin katkos Johdinsarja, alipainepumppu, moottorin ohjausmoduuli

P258B Alipainepumpun ohjaus - alue-/toimintavirhe Johdinsarja, alipainepumppu, moottorin ohjausmoduuli

P258C Alipainepumpun ohjaus - alhainen signaali Johdinsarja, alipainepumppu, moottorin ohjausmoduuli

P258D Alipainepumppu - ohjausvirtapiirin signaali korkea Johdinsarja, alipainepumppu, moottorin ohjausmoduuli

P258E Voiman ulosoton päällekytkentäkytkin - toimintavirhe
Johdinsarja, voiman ulosoton päällekytkentäkytkin, moottorin

ohjausmoduuli

P258F
Vääntömomenttihallinnan pyyntö - ulostulosignaalin

toimintahäiriö

Johdinsarja, vaihteiston ohjausmoduuli, moottorin

ohjausmoduuli

P2600 Jäähdytysnestepumpun moottori - virtapiirikatkos Johdinsarja, jäähdytysnesteen pumpun rele

P2601 Jäähdytysnestepumpun moottori - alue/toiminta Johdinsarja, jäähdytysnesteen pumpun rele

P2602 Jäähdytysnestepumpun moottori - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, jäähdytysnesteen pumpun

rele

P2603 Jäähdytysnestepumpun moottori - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, jäähdytysnesteen pumpun

rele

P2604 Imuilman lämmitin A - alue/toiminta Johdinsarja, imuilman lämmittimen rele, imuilman lämmitin

P2605 Imuilman lämmitin A - virtapiirikatkos Johdinsarja, imuilman lämmittimen rele, imuilman lämmitin

P2606 Imuilman lämmitin B - alue/toiminta Johdinsarja, imuilman lämmittimen rele, imuilman lämmitin

P2607 Imuilman lämmitin B - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, imuilman lämmittimen rele,

imuilman lämmitin



P2608 Imuilman lämmitin B - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, imuilman lämmittimen rele,

imuilman lämmitin

P2609 Imuilman lämmitysjärjestelmä - toimintavirhe Johdinsarja, imuilman lämmittimen rele, imuilman lämmitin

P260A Voiman ulosotto, ohjaus - virtapiirikatkos Johdinsarja

P260B Voiman ulosotto, ohjaus - alhainen signaali Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P260C Voiman ulosoton ohjaus - korkea signaali -

P260D Voiman ulosoton kytkennän varoitusvalo - ohjauspiiri Johdinsarja, varoitusvalo, moottorin ohjausmoduuli

P260F
Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmä -

valvontaprosessorin toimintavirhe
Moottorin ohjausmoduuli

P2610
Moottorin ohjausmoduuli - sisäisen moottorin

seisonta-ajan ajastimen toiminta
Moottorin ohjausmoduuli

P2611
Ilmastointilaitteen jäähdytysaineen jakoventtiilit -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, ilmastointilaitteen jäähdytysaineen jakoventtiilit

P2612
Ilmastointilaitteen jäähdytysaineen jakoventtiilit -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, ilmastointilaitteen

jäähdytysaineen jakoventtiilit

P2613
Ilmastointilaitteen jäähdytysaineen jakoventtiilit -

korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, ilmastointilaitteen

jäähdytysaineen jakoventtiilit

P2614
Nokka-akselin asento, ulostulosignaali -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P2615
Nokka-akselin asento, ulostulosignaali - alhainen

signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausmoduuli

P2616
Nokka-akselin asento, ulostulosignaali - korkea

signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausmoduuli

P2617
Kampiakselin asento, ulostulosignaali -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P2618
Kampiakselin asento, ulostulosignaali - alhainen

signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausmoduuli

P2619
Kampiakselin asento, ulostulosignaali - korkea

signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausmoduuli

P2620 Kaasuläpän asento, ulostulosignaali - virtapiirikatkos Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P2621
Kaasuläpän asento, ulostulosignaali - alhainen

signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausmoduuli

P2622 Kaasuläpän asento, ulostulosignaali - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausmoduuli

P2623
Ruiskutussuuttimen ohjauspaineen säädin -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, ruiskutussuuttimen ohjauspaineen säädin

P2624
Ruiskutussuuttimen ohjauspaineen säädin - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, ruiskutussuuttimen

ohjauspaineen säädin

P2625
Ruiskutussuuttimen ohjauspaineen säädin - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, ruiskutussuuttimen

ohjauspaineen säädin

P2626
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, pumppuvirtasäätö

- virtapiirikatkos
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2626
Happitunnistin 1, rivi 1, pumppuvirtasäätö -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2627
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, pumppuvirtasäätö

- alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, lämmitetty happitunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P2627
Happitunnistin 1, rivi 1, pumppuvirtasäätö - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, happitunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P2628
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1, pumppuvirtasäätö

- korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, lämmitetty happitunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P2628
Happitunnistin 1, rivi 1, pumppuvirtasäätö - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, happitunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P2629
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, pumppuvirtasäätö

- virtapiirikatkos
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2629
Happitunnistin 1, rivi 2, pumppuvirtasäätö -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2630
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, pumppuvirtasäätö

- alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, lämmitetty happitunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P2630
Happitunnistin 1, rivi 2, pumppuvirtasäätö - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, happitunnistin, moottorin

ohjausmoduuli



P2631
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2, pumppuvirtasäätö

- korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, lämmitetty happitunnistin,

moottorin ohjausmoduuli

P2631
Happitunnistin 1, rivi 2, pumppuvirtasäätö - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, happitunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P2632 Polttoainepumppu B, ohjaus - virtapiirikatkos Johdinsarja, polttoainepumpun rele, moottorin ohjausmoduuli

P2633 Polttoainepumppu B, ohjaus - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, polttoainepumpun rele,

moottorin ohjausmoduuli

P2634 Polttoainepumppu B, ohjaus - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, polttoainepumpun rele,

moottorin ohjausmoduuli

P2635 Polttoainepumppu A - alhainen virtaus/toimintavirhe Polttoainesuodatin tukossa, polttoainepumppu

P2636 Polttoainepumppu B - alhainen virtaus/toimintavirhe Polttoainesuodatin tukossa, polttoainepumppu

P2637
Vääntömomenttihallinta, palautesignaali A -

toimintahäiriö

Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2638
Vääntömomenttihallinta, palautesignaali A -

alue/toiminta

Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2639
Vääntömomenttihallinta, palautesignaali A - signaali

alhainen

Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausmoduuli,

vaihteiston ohjausmoduuli

P2640
Vääntömomenttihallinta, palautesignaali A - signaali

korkea

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausmoduuli,

vaihteiston ohjausmoduuli

P2641
Vääntömomenttihallinta, palautesignaali B -

toimintahäiriö

Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2642
Vääntömomenttihallinta, palautesignaali B -

alue/toiminta

Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2643
Vääntömomenttihallinta, palautesignaali B - signaali

alhainen

Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausmoduuli,

vaihteiston ohjausmoduuli

P2644
Vääntömomenttihallinta, palautesignaali B - signaali

korkea

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausmoduuli,

vaihteiston ohjausmoduuli

P2645 Keinuvivun käyttölaite A, rivi 1 - virtapiirikatkos Johdinsarja, keinuvivun käyttölaite

P2646
Keinuvivun käyttölaite A, rivi 1 - toimintavirhe tai

käyttölaite jumissa pois päältä
Johdinsarja, keinuvivun käyttölaite

P2647
Keinuvivun käyttölaite A, rivi 1 - käyttölaite jumissa

päälle
Keinuvivun käyttölaite

P2648 Keinuvivun käyttölaite A, rivi 1 - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, keinuvivun käyttölaite

P2649 Keinuvivun käyttölaite A, rivi 1 - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, keinuvivun käyttölaite

P264A
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin A, rivi 1 -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P264B
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin A, rivi 1 -

virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P264C
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin A, rivi 1 -

alhainen signaali

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P264D
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin A, rivi 1 -

korkea signaali

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P264E
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin A, rivi 1 -

virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P2650 Keinuvivun käyttölaite B, rivi 1 - virtapiirikatkos Johdinsarja, keinuvivun käyttölaite

P2651
Keinuvivun käyttölaite B, rivi 1 - toimintavirhe tai

käyttölaite jumissa pois päältä
Keinuvivun käyttölaite

P2652
Keinuvivun käyttölaite B, rivi 1 - käyttölaite jumissa

päälle
Keinuvivun käyttölaite

P2653 Keinuvivun käyttölaite B, rivi 1 - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, keinuvivun käyttölaite

P2654 Keinuvivun käyttölaite B, rivi 1 - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, keinuvivun käyttölaite

P2655 Keinuvivun käyttölaite A, rivi 2 - virtapiirikatkos Johdinsarja, keinuvivun käyttölaite

P2656
Keinuvivun käyttölaite A, rivi 2 - toimintavirhe tai

käyttölaite jumissa pois päältä
Keinuvivun käyttölaite

P2657
Keinuvivun käyttölaite A, rivi 2 - käyttölaite jumissa

päälle
Keinuvivun käyttölaite

P2658 Keinuvivun käyttölaite A, rivi 2 - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, keinuvivun käyttölaite

P2659 Keinuvivun käyttölaite A, rivi 2 - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, keinuvivun käyttölaite

P265A
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin B, rivi 1 -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli



P265B
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin B, rivi 1 -

virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P265C
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin B, rivi 1 -

alhainen signaali

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P265D
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin B, rivi 1 -

korkea signaali

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P265E
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin B, rivi 1 -

virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P2660 Keinuvivun käyttölaite B, rivi 2 - virtapiirikatkos Johdinsarja, keinuvivun käyttölaite

P2661
Keinuvivun käyttölaite B, rivi 2 - toimintavirhe tai

käyttölaite jumissa pois päältä
Keinuvivun käyttölaite

P2662
Keinuvivun käyttölaite B, rivi 2 - käyttölaite jumissa

päälle
Keinuvivun käyttölaite

P2663 Keinuvivun käyttölaite B, rivi 2 - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, keinuvivun käyttölaite

P2664 Keinuvivun käyttölaite B, rivi 2 - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, keinuvivun käyttölaite

P2665
Polttoaineensyötön katkaisusolenoidi B -

virtapiirikatkos
Johdinsarja, polttoaineensyötön katkaisusolenoidi

P2666
Polttoaineensyötön katkaisusolenoidi B - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, polttoaineensyötön

katkaisusolenoidi

P2667
Polttoaineensyötön katkaisusolenoidi B - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, polttoaineensyötön

katkaisusolenoidi

P2668 Polttoainetilan merkkivalo - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja, polttoainetilan merkkivalo

P2669 Käyttölaitteen syöttöjännite B - virtapiirikatkos Johdinsarja, moottorin ohjausmoduuli

P266A
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin A, rivi 2 -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P266B
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin A, rivi 2 -

virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P266C
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin A, rivi 2 -

alhainen signaali

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P266D
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin A, rivi 2 -

korkea signaali

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P266E
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin A, rivi 2 -

virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P2670 Käyttölaitteen syöttöjännite B - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, moottorin ohjausmoduuli

P2671 Käyttölaitteen syöttöjännite B - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, moottorin ohjausmoduuli

P267A
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin B, rivi 2 -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P267B
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin B, rivi 2 -

virtapiirin alue/toiminta

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P267C
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin B, rivi 2 -

alhainen signaali

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P267D
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin B, rivi 2 -

korkea signaali

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P267E
Keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin B, rivi 2 -

virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, keinuvivun käyttölaitteen asentotunnistin, moottorin

ohjausmoduuli

P268A Ruiskutussuutin - kalibrointia ei opittu/ohjelmoitu Kalibrointia ei opittu

P268B
Polttoaineen korkeapainepumppu - kalibrointia ei

opittu/ohjelmoitu
Kalibrointia ei opittu

P268C Ruiskutussuutin 1 - tiedot yhteensopimattomat Johdinsarja, ruiskutussuutin, moottorin ohjausmoduuli

P268D Ruiskutussuutin 2 - tiedot yhteensopimattomat Johdinsarja, ruiskutussuutin, moottorin ohjausmoduuli

P268E Ruiskutussuutin 3 - tiedot yhteensopimattomat Johdinsarja, ruiskutussuutin, moottorin ohjausmoduuli

P268F Ruiskutussuutin 4 - tiedot yhteensopimattomat Johdinsarja, ruiskutussuutin, moottorin ohjausmoduuli

P2700
Vaihteiston kitkaelementti A, kytkentäaika -

alue/toiminta
Vaihteiston mekaaninen vika, vaihtosolenoidi

P2701
Vaihteiston kitkaelementti B, kytkentäaika -

alue/toiminta
Vaihteiston mekaaninen vika, vaihtosolenoidi

P2702
Vaihteiston kitkaelementti C, kytkentäaika -

alue/toiminta
Vaihteiston mekaaninen vika, vaihtosolenoidi

P2703
Vaihteiston kitkaelementti D, kytkentäaika -

alue/toiminta
Vaihteiston mekaaninen vika, vaihtosolenoidi



P2704
Vaihteiston kitkaelementti E, kytkentäaika -

alue/toiminta
Vaihteiston mekaaninen vika, vaihtosolenoidi

P2705
Vaihteiston kitkaelementti F, kytkentäaika -

alue/toiminta
Vaihteiston mekaaninen vika, vaihtosolenoidi

P2706 Vaihtosolenoidi F - virtapiirin toimintahäiriö Vaihteiston mekaaninen vika, vaihtosolenoidi

P2707
Vaihtosolenoidi F - toimintavirhe tai solenoidi jumissa

pois päältä
Vaihteiston mekaaninen vika, vaihtosolenoidi

P2708 Vaihtosolenoidi F - solenoidi jumissa päälle Vaihteiston mekaaninen vika, vaihtosolenoidi

P2709 Vaihtosolenoidi F - sähkökomponentti Johdinsarja, vaihtosolenoidi

P2710 Vaihtosolenoidi F - ajoittainen Johdinsarja, huono liitäntä, vaihtosolenoidi

P2711
Odottamaton mekaaninen vaihteen kytkeytyminen

pois päältä
Käyttäjän virhe, vaihteiston mekaaninen vika

P2712 Hydrauliyksikön vuoto -

P2713
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi D - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2714
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi D - toimintavirhe tai

solenoidi jumissa pois päältä

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston

mekaaninen vika

P2715
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi D - solenoidi

jumissa päälle
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston mekaaninen vika

P2716
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi D -

sähkökomponentti
Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi

P2717
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi D - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, vaihteistoöljyn paineen solenoidi,

vaihteiston ohjausmoduuli

P2718 Vaihteistoöljyn paineen solenoidi D - virtapiirikatkos
Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2719 Vaihteistoöljyn paineen solenoidi D - alue/toiminta Vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston mekaaninen vika

P2720
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi D - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, vaihteistoöljyn paineen

solenoidi, vaihteiston ohjausmoduuli

P2721 Vaihteistoöljyn paineen solenoidi D - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, vaihteistoöljyn paineen

solenoidi, vaihteiston ohjausmoduuli

P2722
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi E - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2723
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi E - toimintavirhe tai

solenoidi jumissa pois päältä

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston

mekaaninen vika

P2724
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi E - solenoidi

jumissa päälle
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston mekaaninen vika

P2725
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi E -

sähkökomponentti
Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi

P2726
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi E - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, vaihteistoöljyn paineen solenoidi,

vaihteiston ohjausmoduuli

P2727 Vaihteistoöljyn paineen solenoidi E - virtapiirikatkos
Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2728 Vaihteistoöljyn paineen solenoidi E - alue/toiminta Vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston mekaaninen vika

P2729
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi E - alhainen

signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, vaihteistoöljyn paineen

solenoidi, vaihteiston ohjausmoduuli

P2730 Vaihteistoöljyn paineen solenoidi E - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, vaihteistoöljyn paineen

solenoidi, vaihteiston ohjausmoduuli

P2731
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi F - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2732
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi F - toimintavirhe tai

solenoidi jumissa pois päältä

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston

mekaaninen vika

P2733
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi F - solenoidi

jumissa päälle
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston mekaaninen vika

P2734
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi F -

sähkökomponentti
Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi

P2735
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi F - ajoittainen

virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, vaihteistoöljyn paineen solenoidi,

vaihteiston ohjausmoduuli

P2736 Vaihteistoöljyn paineen solenoidi F - virtapiirikatkos
Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2737 Vaihteistoöljyn paineen solenoidi F - alue/toiminta Vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston mekaaninen vika



P2738 Vaihteistoöljyn paineen solenoidi F - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, vaihteistoöljyn paineen

solenoidi, vaihteiston ohjausmoduuli

P2739 Vaihteistoöljyn paineen solenoidi F - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, vaihteistoöljyn paineen

solenoidi, vaihteiston ohjausmoduuli

P273A
Vaihteiston kitkaelementti G, kytkentäaika - alue-

/toimintavirhe

Vaihtosolenoidi, vaihteiston mekaaninen vika, vaihteiston

ohjausmoduuli, moottorin ohjausmoduuli

P273B
Vaihteiston kitkaelementti H, kytkentäaika - alue-

/toimintavirhe

Vaihtosolenoidi, vaihteiston mekaaninen vika, vaihteiston

ohjausmoduuli, moottorin ohjausmoduuli

P2740
Vaihteistoöljyn lämpötilatunnistin B - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, vaihteistoöljyn lämpötilatunnistin

P2741
Vaihteistoöljyn lämpötilatunnistin B - virtapiirin

alue/toiminta
Johdinsarja, vaihteistoöljyn lämpötilatunnistin

P2742 Vaihteistoöljyn lämpötilatunnistin B - alhainen signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, vaihteistoöljyn

lämpötilatunnistin

P2743 Vaihteistoöljyn lämpötilatunnistin B - korkea signaali
Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, vaihteistoöljyn

lämpötilatunnistin

P2744
Vaihteistoöljyn lämpötilatunnistin B - ajoittainen

virtapiirikatkos
Johdinsarja, huono liitäntä, vaihteistoöljyn lämpötilatunnistin

P2745
Vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin B -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin,

moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

P2746
Vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin B -

alue/toiminta

Johdinsarja, vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin,

moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

P2747
Vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin B - ei

signaalia

Johdinsarja, vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin,

moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

P2748
Vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin B -

ajoittainen virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, vaihteiston väliakselin

pyörintänopeustunnistin, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2749
Vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin C -

virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin,

moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

P2750
Vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin C -

alue/toiminta

Johdinsarja, vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin,

moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

P2751
Vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin C - ei

signaalia

Johdinsarja, vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin,

moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli

P2752
Vaihteiston väliakselin pyörintänopeustunnistin C -

ajoittainen virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, vaihteiston väliakselin

pyörintänopeustunnistin, moottorin ohjausmoduuli, vaihteiston

ohjausmoduuli

P2753 Vaihteistoöljyn jäähdytin - virtapiirikatkos Johdinsarja, vaihteistoöljyn jäähdytin

P2754 Vaihteistoöljyn jäähdytin - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, vaihteistoöljyn jäähdytin

P2755 Vaihteistoöljyn jäähdytin - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, vaihteistoöljyn jäähdytin

P2756
Momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi

P2757

Momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi - toimintavirhe tai solenoidi

jumissa pois päältä

Momentinmuuntimen kytkimen paineenohjaussolenoidi

P2758
Momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi - solenoidi jumissa päälle
Momentinmuuntimen kytkimen paineenohjaussolenoidi

P2759
Momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi - sähkövika

Johdinsarja, momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi

P2760
Momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi - ajoittainen virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi

P2761
Momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi - virtapiirikatkos

Johdinsarja, momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi

P2762
Momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi - alue/toiminta

Johdinsarja, momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi

P2763
Momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi - korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, momentinmuuntimen

kytkimen paineenohjaussolenoidi

P2764
Momentinmuuntimen kytkimen

paineenohjaussolenoidi - alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, momentinmuuntimen

kytkimen paineenohjaussolenoidi

P2765

Vaihteiston sisäänmenoakselin

pyörintänopeustunnistin/turbiiniakselin

pyörintänopeustunnistin B - virtapiirin toimintahäiriö

Johdinsarja, vaihteiston sisäänmenoakselin

pyörintänopeustunnistin/turbiiniakselin pyörintänopeustunnistin



P2766

Vaihteiston sisäänmenoakselin

pyörintänopeustunnistin/turbiiniakselin

pyörintänopeustunnistin B - alue/toiminta

Johdinsarja, vaihteiston sisäänmenoakselin

pyörintänopeustunnistin/turbiiniakselin pyörintänopeustunnistin

P2767

Vaihteiston sisäänmenoakselin

pyörintänopeustunnistin/turbiiniakselin

pyörintänopeustunnistin B - ei signaalia

Johdinsarja, vaihteiston sisäänmenoakselin

pyörintänopeustunnistin/turbiiniakselin pyörintänopeustunnistin

P2768

Vaihteiston sisäänmenoakselin

pyörintänopeustunnistin/turbiiniakselin

pyörintänopeustunnistin B - ajoittainen virtapiirikatkos

Johdinsarja, huono liitäntä, vaihteiston sisäänmenoakselin

pyörintänopeustunnistin/turbiiniakselin pyörintänopeustunnistin

P2769 Momentinmuuntimen kytkin - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon, momentinmuuntimen kytkin

P2770 Momentinmuuntimen kytkin - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, momentinmuuntimen kytkin

P2771
Neliveto, alhaisen välityssuhteen kytkin - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja, alhaisen välityssuhteen kytkin

P2772
Neliveto, alhaisen välityssuhteen kytkin -

alue/toiminta
Johdinsarja, alhaisen välityssuhteen kytkin

P2773
Neliveto, alhaisen välityssuhteen kytkin - alhainen

signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon, alhaisen välityssuhteen kytkin

P2774
Neliveto, alhaisen välityssuhteen kytkin - korkea

signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, alhaisen välityssuhteen

kytkin

P2775
Vaihteiston vaihteenvalintakytkin, ylöspäinvaihto -

alue/toiminta
Johdinsarja, vaihteiston vaihteenvalintakytkin

P2776
Vaihteiston vaihteenvalintakytkin, ylöspäinvaihto -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, vaihteiston

vaihteenvalintakytkin

P2777
Vaihteiston vaihteenvalintakytkin, ylöspäinvaihto -

korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, vaihteiston

vaihteenvalintakytkin

P2778
Vaihteiston vaihteenvalintakytkin, ylöspäinvaihto -

virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen
Johdinsarja, huono liitäntä, vaihteiston vaihteenvalintakytkin

P2779
Vaihteiston vaihteenvalintakytkin, alaspäinvaihto -

alue/toiminta
Johdinsarja, vaihteiston vaihteenvalintakytkin

P2780
Vaihteiston vaihteenvalintakytkin, alaspäinvaihto -

alhainen signaali

Johdinsarjan oikosulku maattoon, vaihteiston

vaihteenvalintakytkin

P2781
Vaihteiston vaihteenvalintakytkin, alaspäinvaihto -

korkea signaali

Johdinsarjan oikosulku plusnapaan, vaihteiston

vaihteenvalintakytkin

P2782
Vaihteiston vaihteenvalintakytkin, alaspäinvaihto -

virtapiiri ajoittainen/epäsäännöllinen
Johdinsarja, huono liitäntä, vaihteiston vaihteenvalintakytkin

P2783 Momentinmuunnin - lämpötila liian korkea
Vaihteiston alhainen öljytaso, vaihteiston mekaaninen vika,

momentinmuuntimen kytkin luistaa

P2784

Vaihteiston sisäänmenoakselin

pyörintänopeustunnistin/turbiiniakselin

pyörintänopeustunnistin A/B - korrelaatio

Johdinsarja, vaihteiston sisäänmenoakselin

pyörintänopeustunnistin/turbiiniakselin pyörintänopeustunnistin

P2785 Kytkimen käyttölaite - lämpötila liian korkea -

P2786 Vaihteenvaihdon käyttölaite - lämpötila liian korkea -

P2787 Kytkin - lämpötila liian korkea Kytkin luistaa

P2788
Automaattisella vaihteensiirtomekanismilla varustettu

käsivaihteisto, mukautuva oppiminen - raja-arvossa
-

P2789 Kytkin, mukautuva oppiminen - raja-arvossa -

P278A
Vaihteiston pakkovaihtokytkin - virtapiirin

toimintahäiriö

Johdinsarja, vaihteiston pakkovaihtokytkin, vaihteiston

ohjausmoduuli, moottorin ohjausmoduuli

P278B
Vaihteiston pakkovaihtokytkin - virtapiirin

alue/toiminta

Johdinsarja, vaihteiston pakkovaihtokytkin, vaihteiston

ohjausmoduuli, moottorin ohjausmoduuli

P278C Vaihteiston pakkovaihtokytkin - alhainen signaali
Johdinsarja, vaihteiston pakkovaihtokytkin, vaihteiston

ohjausmoduuli, moottorin ohjausmoduuli

P278D Vaihteiston pakkovaihtokytkin - korkea signaali
Johdinsarja, vaihteiston pakkovaihtokytkin, vaihteiston

ohjausmoduuli, moottorin ohjausmoduuli

P278E
Vaihteiston pakkovaihtokytkin - virtapiiri

ajoittainen/epäsäännöllinen

Johdinsarja, vaihteiston pakkovaihtokytkin, vaihteiston

ohjausmoduuli, moottorin ohjausmoduuli

P2790
Vaihteenvalitsimen ohjaimen suunta - virtapiirin

toimintahäiriö
Johdinsarja

P2791
Vaihteenvalitsimen ohjaimen suunta - alhainen

signaali
Johdinsarjan oikosulku maattoon

P2792 Vaihteenvalitsimen ohjaimen suunta - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan



P2793 Vaihteenvaihdon suunta - virtapiirin toimintahäiriö Johdinsarja

P2794 Vaihteenvaihdon suunta - alhainen signaali Johdinsarjan oikosulku maattoon

P2795 Vaihteenvaihdon suunta - korkea signaali Johdinsarjan oikosulku plusnapaan

P281A Vaihteistoöljyn paineen solenoidi H - ajoittainen
Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P281B
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi H - ohjausvirtapiirin

katkos

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P281C
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi H - ohjausvirtapiirin

alue/toiminta

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P281D
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi H - ohjausvirtapiirin

signaali alhainen

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P281E
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi H - ohjausvirtapiirin

signaali korkea

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P281F Vaihteistoöljyn paineen solenoidi J - toimintahäiriö
Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P282A
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi K - solenoidi

jumissa päälle

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, vaihteiston

mekaaninen vika, moottorin ohjausmoduuli

P282B
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi K -

sähkökomponentti

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P282C Vaihteistoöljyn paineen solenoidi K - ajoittainen
Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P282D
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi K - ohjausvirtapiirin

katkos

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P282E
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi K - ohjausvirtapiirin

alue/toiminta

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P282F
Vaihteistoöljyn paineen solenoidi K - ohjausvirtapiirin

signaali alhainen

Johdinsarja, vaihteistoöljyn paineen solenoidi, moottorin

ohjausmoduuli

P2A00
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1 - virtapiirin

alue/toiminta
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A01
Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 1 - virtapiirin

alue/toiminta
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A02
Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 1 - virtapiirin

alue/toiminta
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A03
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2 - virtapiirin

alue/toiminta
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A04
Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 2 - virtapiirin

alue/toiminta
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A05
Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 2 - virtapiirin

alue/toiminta
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A06
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 1 - piirin negatiivinen

jännite
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A07
Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 1 - piirin negatiivinen

jännite
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A08
Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 1 - piirin negatiivinen

jännite
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A09
Lämmitetty happitunnistin 1, rivi 2 - piirin negatiivinen

jännite
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A10
Lämmitetty happitunnistin 2, rivi 2 - piirin negatiivinen

jännite
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli

P2A11
Lämmitetty happitunnistin 3, rivi 2 - piirin negatiivinen

jännite
Johdinsarja, lämmitetty happitunnistin, moottorin ohjausmoduuli


