
  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 1 صفحه

 

 عیب یابی خودرو انژکتوري

 

  ردیف  مشکل  راه حل

شل -تسمه تایم تنظیم نیست-ر سوپاپها غلط استفیل

  سنسور میل سوپاپ-بودن تسمه تایم

ریتارد بودن،زیر -درجه 7آوانس بودن زمان جرقه باالي 

 منفی بودن زمان جرقه در دور آرام-درجه7
1 

 2 پاشش باالي سوخت-آوانس زیاد زمان جرقه  شمع و وایر شمع ها

 3  بد روشن شدن موتور در هواي سرد  سنسور دماي هوا-سنسور دماي آب

 4 بد کار کردن موتور در سرعت هاي باال  کثیفی فیلتر -سنسور کیلومتر

سپس پدال گاز را تا -ثانیه باز کنید 10سوئیچ را بمدت 

ه پدال ثانی 15سوپیچ را بسته و پس از -آخر فشار دهید

  گاز را رها کنید

 5  206تعریف دریچه گاز برقی 

 قطعی-سوختن المپ-سوکت و کانکتور-فیوزها-باتري

  ECU -سیم برق
 6  چراغ چک روشن نمیشود

  مخزن آب-شیربرقی کنیستر
چراغ چک گاهی اوقات روشن شده و بوي بنزین در صبح به 

 مشام میرسد
7 

  سنسور میل سوپاپ
در هنگام حرکت روشن و در هنگام توقف چراغ چک 

 خاموش میشود
8 

 9  در پشت آمپر روشن میشود) fuel cut off(چراغ   به معناي قطع سوخت در زمان گاز دادن بیش از حد

پمپ روغن ضعیف -کم بودن روغن-سنسور فشار روغن

  اشکال در سیم کشی-شده

روشن -چراغ روغن در دور آرام خاموش و روشن میشود

 ماندن چراغ
10 

 11  دائما پاك میشود ECUحافظه موقت   رله دوبل خراب است

 12 خاموش شدن خودرو در دور آرام  سنسور دریچه گاز-استپرموتور

 13  خاموش شدن در اثر ضربه  سوئیچ اینرسی

-پمپ بنزین و رگوالتور فشار سوخت-سنسور دریچه گاز

اشکال در برنامه -دریچه گاز قطعی سیم منفی سنسور

ECU-  خودECU  

 14  خاموش شدن خودرو هنگام گاز دادن

  یقطعی در سیم کش-دنده کیلومترشمار-سنسور کیلومتر
خاموش شدن خودرو در زمان کاهش آنی سرعت یا گرفتن 

  کالچ در حرکت
15 

  دریچه گاز
خاموش شدن خودرو با برداشتن پا از روي پدال گاز،دود 

 ضعیف،گاز خوردنکردن،شتاب 
16 

 17 خاموش شدن خودرو با برداشتن ناگهانی پا از روي پدال گاز  استپرموتور



  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 2 صفحه

 

 عیب یابی خودرو انژکتوري

قطعی منفی -خرابی پمپ بنزین-سنسور دریچه گاز

ري استارت  -سیم چک شود 3مسیر -سنسور دریچه گاز

ECU  

 18  خاموش شدن خودرو هنگام گاز دادن

  کثیفی دریچه گاز-موتور دریچه گاز-سنسور پدال گاز

بدون گاز دادن روشن ) گاز برقیدریچه ( 206خودرو 

نمیشود ولی با گاز دادن روشن شده و در حالت درجا خوب 

 است

19 

  206دریچه گاز برقی -موتور دریچه گاز-سنسور پدال گاز
-خاموش شدن موتور-نوسان در دور آرام دارد 206خودرو 

 گاز نخوردن موتور
20 

 21 در ساعات روز یا هفته کارکرد موتور متفاوت است  سنسور دماي هوا

  سنسور دماي هوا
دیر روشن شدن در هواي سرد همراه با لرزش و مصرف 

 سوخت زیاد
22 

 23  دود کردن موتور در یکی از حالت هاي سردي یا گرمی  ECUري استارت برنامه  -سنسور دما آب

غلط بودن -نشتی اورینگ انژکتورها-نشتی انژکتور

 فشار بیش از حد در-گرفتگی فیلترهوا-تایمینگ موتور

  ECUري استارت برنامه -سیستم سوخت رسانی

 24  موتور در تمام حاالت دود کردن

 25 دود سیاه و خشک روي شمعها  سنسور دماي آب

-خرابی سیلندر-ستونشکستن رینگ پی-روغن سوزي

  خرابی الستیک ساق سوپاپ
 26 دود آبی مایل به خاکستري

-ترك خوردگی سر سیلندر-سوختن واشر سرسیلندر

  بلوکه سیلندر
 27 دود سفید از اگزوز

  اتصال بدنه سیم سنسور فشار هیدرولیک
دور موتور در پراید بدون فرمان هیدرولیک باالرفته و نوسان 

  در دور آرام
28 

  سنسور دریچه گاز -سالم بودن استپر موتور
م سردي در حد نرمال و موقع گرم شدن دور موتور در هنگا

  باال میرود cut offتا 
29 

 30 دور نمیرود 3000دور موتور باالي   سنسور دور موتور

-سنسور دریچه گاز-موتور  در صورت سالمت استپر

  سنسور دماي آب و دماي هوا

دور موتور در موقع سردي باال میرود ولی بعد از گرم شدن 

 به حالت عادي برمیگردد
31 

 -سیستم جرقه،سیستم سوخت رسانی،فیلر سوپاپها 

  سوختن واشر سر سیلندر -سوختن سوپاپها 
 32 دور موتور هنگام روشن شدن یکنواخت نیست

  سنسور دور موتور

نمیرود در خودروهاي داراي  5.  4الی  5. 3دور موتور باالي 

  سنسور میل سوپاپ
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 3 صفحه

 

 عیب یابی خودرو انژکتوري

  سنسور دریچه گاز
دیر گاز خوردن و  -دور موتور تا حد خاصی باالتر نمیرود 

 دیر پایین آمدن دور موتور
34 

 35 دور موتور در دورهاي باال داراي نوسان است  کثیف بودن یا آب خوردگی سوکت سنسور دریچه گاز

 سولفاته شدن سوکت -استپر موتور 

کثیفی سنسور دور  -نشتی هوا از مانیفولد  -دریچه گاز 

  تنظیم نبودن -شمعها  -انژکتورها  -موتور 

  خرابی RDپتانسیومتر در پیکان و 

  کاهش و افزایش .دور آرام موتور داراي نوسان می باشد 

 
36 

 37 دور موتور در زمان زدن کولر کاهش پیدا می کند  استپر موتور

  ولتاژ دینام باال رفتن -سنسور دور موتور 
ثابت می ماند یا شالقی میزند و دور باال نمی دورسنج موتور 

 رود
38 

  شارژ بیش از حد دینام
دورسنج موتور و دور سنج کیلومتر بعضی اوقات شالقی می 

 زنند
39 

آي سی  -شمعها  -ترموستات  -سنسور دماي آب 

  ه دماي آبمربوط ب
 40 دماي آب و آمپر باال میرود

خرابی ترموستات سیستم جرقه و  -سنسور دماي آب 

  ECUخرابی  -شمعها 

دماي آب و آمپر آب باال می رود ولی دیاگ دما را تا حد 

 خاصی بیشتر نشان نمی دهد و فن هم

 روشن نمی شود

41 

آي سی  -سنسور دماي آب  -سوختن واشر سر سیلندر 

  هوا گیري سیستم خنک کاري - ECUفن در 

دماي آب و آمپر آب باال میرود و هنگام خاموش کردن 

 ی رسدموتور صداي قل قل به گوش م
42 

  خرابی ترموستات
دماي آب باال می رود و فن روشن است ولی دما پایین نمی 

 آید ویا خیلی دیر و سطح رادیاتور یکنواخت گرم نیست
43 

  فیوزها-رله دوبل 

ي خیلی کم است دیاگ وارد سیستم نمی شود و ولتاژ باطر

  پاك میشود ECUو حافظه 

 

44 

 -شمعها ووایرشمعها  -گازي در ریل سوخت ایجاد قفل 

 -فشار پایین سوخت  -نیم سوز بودن کویل دوبل 

  میل سوپاپسنسور

بخصوص  دیاگ خطاي بخارات و سنسور اکسیژن می دهد

  SSATدر تابستان در سیستم 

 

45 

 46 ادر به پاك کردن خطاها نمی باشددیاگ ق  فلش ECU اشکال در

  هبرنامبه هم ریختگی  -سنسور دماي آب 

ECU  

 دور آرام موتور به کار میکند و مصرف سوخت زیاد است
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 4 صفحه

 

 عیب یابی خودرو انژکتوري

دن رفیلتربد کار ک -سنسورکیلومتر  -گاز  سنسور دریچه

  در سرعتهاي باال

دود کردن موتور گاهی اوقات ، هنگام گاز دادنکم یا زیاد می 

 شود
48 

 49 داغ کردن موتور و وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور  ترك درسرسیلندر وسیلندر -واشر سر سیلندر سوخته 

نشتی از لوله ها و رادیاتور و  -تسمه پروانه  -کمبود آب 

 -گرفتگی مدار آب  -بخاري درب رادیاتور  تمسسی

کثیفی  -سیستم جرقه  -واتر پمپ  –ات ترموست

  قسمتهاي خارجی رادیاتور

 50 داغ کردن بیش از حد موتور

 -سنسور دور موتور  -فیوزها  -سویچ اینرسی  -باتري 

در این حالت چراغ چک (رله اصلی و دوبل -پمپ 

استپر  -) در این حالت چراغ چک داریم(رله  -) نداریم

از ( ه تایم بریدگی تسم -سنسور دماي آب  -موتور 

 -سیستم سوخت رسانی  -) چرخش میل سوپاپ 

سیستم جرقه  -رگالتورسوخت  -جابجایی شیلنگهاي 

خرابی  -سنسور فشار هوا  RDدر پیکان و  -موتور 

ECU اتصال بدنه سیم گرمکن سنسور  و قطع برق آن

  در دوگانه سوز تداخل سیستم گاز -اکسیژن 

 51 روشن نشدن خودرو

  سنسور مپ
تارت زیاد و با گاز دادن روشن شدن خودرو در صبح با اس

 خاموش می شود
52 

  آب سنسور دماي
روشن نشدن خودرو در هنگام صبح با استارت اول ، ولی در 

 سایر موارد خوب است
53 

  کثیفی آن -سنسور دور موتور
روشن نشدن خودرو در هواي گرم تابستان بعد از خاموش 

 دقیقه 30تا  20شدن 
54 

( سنسور دماي هوا یا  -استپر موتور  -سنسور دماي آب 

  ) مپ

  وشن نشدن خودرو در هواي سردر

 
55 

  گرمکن دریچه گاز -سنسوردماي آب  -استپر موتور 
روشن شدن در هواي سرد و خاموش شدن ، ولی با گاز 

 دادن روشن می ماند
56 

 57 دروشن شدن موتور با لرزش و خام سوزي همراه با دو  گرمکن آن -سنسور اکسیژن 

خرابی  -شدن سوکت  سولفاته –خرابی کویل 

ECUشمعها شمعها و وایر  

روشن شدن بطور نیمه کامل و با رها کردن سویچ موتور 

 .خاموش میشود
58 



  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 5 صفحه

 

 عیب یابی خودرو انژکتوري

  MAPسنسور  -سنسور فشار هوا 

روشن شدن خودرو با لرزش شدید و دود سیاه و شتاب 

کار  3ه س ضعیف همراه با دل زدن دور باال میرود ، شبیه

 .کردن موتور و با گاز دادن ، موتور عطسه می زند

59 

کمی فشار  -اتصالی در مدار  -خرابی استارت  -باتري 

نشتی در مدار هوا  -و وایر شمعها  شمعها –سوخت 

استپر  -سنسور فشار هوا  -سنسور دماي آب  -رسانی 

  خرابی انژکتورها -سنسور میل سوپاپ - وتورم

 60 روشن شدن موتور به سختی

 - شیلنگهاي آن -پمپ 

نشتی هوا در  -استپر موتور  -فیلتر  -رگوالتور فشار 

  ECUخرابی –مانیفولد 

روشن شدن و خاموش شدن وبد گاز خوردن موتور و ریپ 

 زدن

 

61 

گرفتگی  -سیستم جرقه  -صافی رگوالتور  -پمپ 

  کاتالیست
 62 ریپ زدن و کپ کردن در سرباالیی ها و هنگام شتابگیري

قطع کردن کابل باطري به  -ECUشدن حافظه  پاك

  دقیقه و تایم گیري دنده هاي خودرو 15مدت 

ریپ زدن و کپ کردن در شروع حرکت و شتاب ناگهانی 

 ودنده معکوس و در سرعتهاي باال
63 

 64 ریپ زدن در سرباالیی ها و دنده معکوس  سنسور کیلومتر

  به هم ریختن برنامه - ECUپاك شدن حافظه 
ریپ زدن و خاموش شدن بدون دلیل موجه در هنگام رها 

 شتاب گیري کردن پدال گاز وهنگام تعویض دنده و یا
65 

  MAPسنسور فشار هوا

ریپ زدن و نامنظم کار کردن در موقع گاز دادن وکله کردن 

  خودرو هنگام برداشتن پا روي پدال گاز

. 

66 

  سنسور دور موتور -سوپاپ  سنسور میل
دور وشتاب گیري  3000ریپ زدن موتور با افزایش دور تا 

 ضعیف در سیستم ترتیبی
67 

 –فیلتر سوخت  -سیتم جرقه -سیستم سوخت رسانی 

گوالتور ر -داغ کردن موتور  –هوا در مانیفولد  نشتی

  و برنامه آن ECUمشکل در  -فشار سوخت 

 68 ریپ زدن خودرو در سرعت یکنواخت

 آب بندي -کم بودن فیلر سوپاپ ها  -سیستم جرقه 

  سوپاپها
 69 دور 2000ریپ زدن خودرو در دورهاي پایین 

 تفاوت در –آب در سوخت  -سیستم سوخت رسانی 

سنسور میل  -انژکتورها  کثیفی -زمان شارژ کویلها 

  سیستم هواکش -آب بندي سوپاپها  -سوپاپ 

 70 دور 2000ریپ زدن خودرو در دورهاي باالي 

 -1. یکسره کار کند دماي آب پایین باشد و فن -الف 

  ECU سیمکشی و -2سنسور دماي آب 

 405و چراغ آب در خودرو خانواده stop روشن شدن چراغ
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 6 صفحه

 

 عیب یابی خودرو انژکتوري

فیوز فن در 1.دماي آب باال باشد و فن کار نکند -ب 

  السکه اي و رله ها و اتصاالت و یونیت فنجعبه فیوز ک

  - دماي آب باال و فن کار میکند-ج

 هواگیري سیستم آب -3درب رادیاتور  -2ترموستات  -1

  فشنگی روغن ---

ی کثیف -کثیفی فیلتر سوخت  -پمپ  افت فشار

  تعویض شمعها -مقدار دهی اولیه  -انژکتورها 

برقی سالم و زمان پاشش سوخت باالست ، سوزنها از نظر 

 .سیمکشی درست می باشد
72 

باال  - گرفتگی مسیر برگشت –خرابی رگالتور سوخت 

  کثیفی سوزن انژکتورها -بودن فشار سوخت 
 73 زمان پاشش سوخت پایین تر از حد استاندارد

در هر دو  | دروهاي دو گانه اگردر خو -کثیفی فیلتر 

  حالت باشد معموال از سیم کشی کویل می باشد
 74 سکته یا مکث کردن خودرو در مسافتهاي پیوسته و پر گاز

قطعی در  -دنده سنسور کیلومتر  -کیلومتر  سنسور

  سیمکشی

باالتر نمیرود، دچار ) 120(سرعت خودرو از حد خاصی 

 لرزش شده و گاز نمی خورد
75 

 76 سرعتهاي باال موتور به کار می کند  ضعیفی پمپ -کثیفی صافی  -ومتر سنسور کیل

 –سیستم جرقه  -خرابی انژکتورها  -سنسور مپ 

  ECUخرابی
 77 کار کردن موتور همراه لرزش شدید 3شبیه 

 78 شتاب ضعیف خودرو در ابتداي حرکت  شستشوي انژکتورها -فیلتر هوا  -سوخت ضعیف 

تنظیم تسمه تایم  -مانیفولد هوا MAP سنسور فشار هوا

  چک شود

سرازیري  شتاب خودرو در سرباالیی ها کم است ولی در

 مشکلی ندارد
79 

- در سیستم مانیفولد هواي ورودي نشتی وجود دارد

وجود سوراخ در اگزوز  -نشتی یک یا چندتا از انژکتورها 

گرفتگی در  نیایجاد قفل گازي در مدرا سوخت رسا

  سیستم جرقه و فیلتر هوا -کاتالیست اگزوز 

 80 صداي تق پق در اگزوز در زمان گاز دادن

 مقاومت یا یونیت فن -رله هاي فن  -سنسور دماي آب 

 بهم ریختگی برنامه-ECU آي سی فن یا دماي آب در

ECU -  فلش -آب رفتن در سنسور کیلومتر 

ECU انجام شود  

 81 فن با روشن شدن موتور یکسره کار می کند

رها شمع و وای -کثیفی فیلتر هوا  -نیم سوز شدن کویل 

  ECU ریستارت -

درو کم شده و مصرف باال رفته و در دور باالي کشش خو

 دور کپ میکند و باید دنده سنگین شود 2000
82 

 83 کشش خودرو کم شده  (ECU ریستارت -نشتی یا گرفتگی انژکتورها 

دنده کیلومتر شمار قطعی در  -سنسورکیلومتر 

  سیمکشی

ن یا برداشتن پا کپ کردن و تقه زدن خودرو هنگام گاز داد

 2و  1روي پدال گاز در دنده 
84 
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 عیب یابی خودرو انژکتوري

 فلش -سنسور دریچه گاز - سنسور کیلومتر -استپر 

ECU با تعویض استپر اگر رفع نشد تعمیر ECU  

کپ کردن یا خاموش شدن خودرو با برداشتن سریع پا از 

 روي پدال
85 

  سنسور اکسیژن -انژکتورها  -سیستم سوخت رسانی 
کردن خودرو در سرعتهاي پایین و موتور می خواهد کپ 

 خاموش شود
86 

 -کثیفی انژکتورها  -سنسور اکسیژن  -مقدار دهی اولیه 

 -بررسی فشار سوخت  -رگوالتورسوخت  -فیلتر هوا 

موتور سنسور دماي آب فیلر  -سنسور فشار و دماي هوا 

  اوهفیلتر  -عملکرد استپر موتور  -سنسوردور موتور  -

 87 کاستن مصرف سوخت

  کم یا زیاد بودن گاز کولر -گاز کولر  سنسور فشار
کمپرسور کولر مرتب خاموش و روشن میشود و فن ها با 

 زدن کولر روشن نمی شود
88 

 -سنسور دریچه گاز  -سنسوردور موتور  -استپر موتور 

 نشتی -گیر کردن سیم و پدال گاز  -سنسور فشار هوا 

آب خوردن به  -کثیفی انژکتورها  -هوا ازمانیفولد 

  ریستارت -ECU سنسور کیلومتر اشکال در

گاز خوردن موتور بعداز روشن شدن در همه حاالت سردي 

 می موتورو گر
89 

سنسور . استپرموتور در صورت سالمی -استپر موتور 

  زدریچه گا

گاز خوردن موتور در ابتداي روشن کردن و هنگام تعویض 

 دنده
90 

  زگاسنسور دریچه  -استپر موتور  در صورت سالم بودن
گاز خوردن خودرو در زمان سردي موتور و نرمال شدن در 

 زمان گرمی
91 

 92 گاز خورن موتور در زمان گرم شدن موتور  ور دریچه گازسنس -در صورت سالم بودن استپر موتور 

  ECU جو خرابی آي سی- استپر موتور
لرزش موتور با زدن کولر یا روشن شدن چراغها در دور آرام 

 یا خاموش شدن آن
93 

  سنسور فشار هیدرولیک- استپر موتور
لرزش موتور با چرخاندن فرمان هیدرولیک در دور آرام و یا 

 خاموش شدن آن
94 

 95 نگام خاموش کردن موتورلرزش موتور در ه  سوکت مربوطه -MAP سنسور فشار

 -سوزن انژکتور  -سوکت مربوطه  -سنسور فشار هوا 

  کویل دوبل

کار کردن موتور و با گاز دادن  3لرزش شدید موتور و شبیه 

  به نظر خوب کار می کند ولی در حرکت آرام لرزش دارد
  

 -خرابی یکی از انژکتورها  -خرابی شمعها و وایرشمع 

  سنسور دما و فشار هوا

ن دماي آب و چراغ چک لرزش موتور همراه با باال رفت

 -سفتی فیلر سوپاپها (روشن و صداي کوبیدن پیستون 

 )خطاي سنسور ضربه

96 

 -خرابی یکی از انژکتورها  -خرابی شمعها و وایرشمع 

خرابی سنسور دماي آب  -MAP ار هواسنسور دما و فش
 97 لرزش موتور هنگام کار کردن



  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 8 صفحه

 

 عیب یابی خودرو انژکتوري

فشار سوخت  -سیستم جرقه  -سنسور دریچه گاز  -

  خرابی سوپاپها و فیلر آنها -سنسوراکسیژن  -ضعیف 

  قطعی اتصاالت آن-سنسور کیلومتر
مصرف سوخت افزایش یافته و موتور بد کار می کند ، 

 بخصوص در سرعتهاي باال
98 

 99 لی موتور خوب کار می کندمصرف سوخت باالست و  سنسور اکسیژن

د مانیفول نشتی هوا در -سنسور دماي آب  -استپر موتور 

  شمع و وایر شمعها -کثیفی انژکتورها  -هوا 
 100 روشن نشدن خودرو با استارت هاي اول

  واشر سر سیلندر
داغ کردن موتور وکم کردن آب و سر ریز کردن آب بعد از 

 ود حباب در آب رادیاتخاموش کردن موتور و وج
101 

 102 افت دور موتور وقتی سرعت کم می کنیم  استپرموتور –سنسور دور موتور 

 103 گاز خوردن موتور موقع توقف خودرو  سنسور دریچه گاز -نشتی هوا به مانیفولد 

شمع و وایر  -سنسور آب  -نشتی هوا در مانیفولد هوا 

  گرفتگی انژکتورها –استپر موتور  -شمع 

خرابی کاسه نمد ساق ( وجود روغن در هواکش موتور

 )اپسوپ

ریپ زدن خودرو در استارت صبح که با گاز دادن ویا 

 .استارتهاي بعدي عادي میشود

104 

 105 .افت دور موتور با اولین استارت و بعد عادي میشود  اهوخرابی سنسور فشار 

 106 کردن آب در مسیر طوالنی جادهکم   واشر سر سیلندر

فیلتر هوا و - تست کویل دوبل -شمعها و وایر شمعها 

  بنزین
 107 و افزایش آنی دور موتور 1و  2ریپ زدن در دنده 

 108 .گاز خوردن خود به خود خودرو  کثیفی انژکتورها -سنسور دریچه گاز  -استپر موتور 

 -فیوزها و سیم کشی  -سنسور کیلومتر  استپرموتور

  ....و -چه گاز سنسور دری

نشتی  -نفوذ هوا در مانیفولد هوا .( اي ناهنجار در اگزوزصد

شمعها و  -خرابی کاتالیست  -سوراخ در اگزوز  -انژکتورها 

 )فیلتر هوا

با گاز اول براي حرکت خودرو میخواهد خاموش شود و با 

 چند بار گاز دادن درست میشود

109 

 110 شتاب اولیه خودرو ضعیف است  شستشوي انژکتورها -فیلتر هوا  -تنظیم سوخت 

اشکال در - اشکال در شمعها -حالت خود سوزي موتور 

  سوپاپها
 111 عطسه یا پق پق کردن موتور وقتی پا روي گاز است

فی یا کثی -تنظیم نبودن سوخت توسط سنسور اکسیژن 

  خرابی انژکتورها

ب کپ کردن خودرو در سرعتهاي پایین در هنگام شتا

 گیري
112 



  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 9 صفحه

 

 عیب یابی خودرو انژکتوري

 غلط بودن فیلر سوپاپها -سیستم جرقه یا سوخت رسانی 

سوختن سوپاپها و  -بودن فاصله اسبکها و سوپاپها  زیاد

  واشر سر سیلندر

 113 دور آرام موتور یکنواخت نیست

 114 دیاتور و داغ کردن موتوروجود حباب هوا در را  ترك داشتن سرسیلندر -سوختن واشر سر سیلندر 

  قطعی سیمها -ایراد دارد  سنسور کیلومتر
موقع شروع به گاز دادن و یا  2و  1تقه زدن موتور در دنده 

 برداشتن پا روي گاز
115 

مپ پ -ذ هوا در مانیفولد هوا نفو -کثیفی فیلتر بنزین 

ایراد  -سیستم جرقه  -کثیفی انژکتورها  -ضعیف  بنزین

  ECU در

 116 ریپ زدن خودرو در حال حرکت

 117 دور موتور در دورهاي باال نوسان دارد  کثیف بودن و یا آب خوردگی سنسور دریچه گاز


